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Vi fortsetter fremover!
Det 14. Landsmøte i forbundets historie ble
avsluttet 6. juni i Sarpsborg. Det var ett godt
tilrettelagt, ledet og interessant møte med
mange saker på dagsorden og stor aktivitet
på talerstolen!
I møtets sak 12 Valg, ble jeg valgt til forbundsleder fram til neste landsmøte. Jeg takker for tilliten og ser fram til et god samarbeid
med styret når vi nå skal ta fatt på oppgavene
som landsmøtet har pålagt oss. Jeg mener at
Frode Stenbro
forbundet har fått en meget god sammensetning av styret som borger for et velfungerende team. Det er tillitsvalgte som jeg
kjenner fra tillitsmannsarbeidet i NPF og som jeg fikk den første prøven med i
styremøtet i etterkant av Landsmøtet.
Oppgavene som vi skal bryne oss på, finner vi spesielt i Handlingsplanen 20132015. Den viser veien vi skal gå! Jeg er trygg på at styret vil arbeide slik Landsmøtet har bestemt og at dette skal og må skje i samarbeid med alle relevante instanser både i og utenfor politiet dersom vi skal få fremgang i våre viktigste saker.
Skal forbundet kunne virke til beste for medlemmene, er det også viktig med
et godt samarbeid mellom forbundsstyret/forbundskontoret og de lokale foreninger og lag. Det gode arbeidet som utføres lokalt må videreføres og målsettingen
må være å få med fleste mulige av pensjonistene i vårt område til å bli medlemmer. Sammen er vi sterke!
I Handlingsplanens pkt. 3 om prioriterte delmål i perioden finner vi bl.a oppgavene som omhandler de økonomiske pensjonsvilkårene. Dette er oppgaver som
går igjen hvert år og som det er viktig at vi er med på, i bestrebelsen etter vår
rettmessige del av samfunnsgodene.
I planens samme punkt om organisasjon vedtok Landsmøte å nedsette et
utvalg til å se på forbundets organisasjon (funksjonalitet og hensiktsmessighet)
herunder vedtektsendringer, behov for rådgivende utvalg, inntekter og utgifter
mv. Dette for å sikre oss at forbundet er i takt med samfunnsutviklingen og i stand
til å utføre sine oppgaver på en god måte.
Siden både forbundssekretær gjennom 12 år, Olav Haugen og forbundsleder
Kjell Bjerke slutter samtidig, vil vi to nye, forbundssekretær Sigmund Engen og
jeg, følge forgjengernes gode arbeidsrutiner mm ved forbundskontoret. Vi flytter
imidlertid kontordagene til tirsdag og torsdag fom. september da det er mest
hensiktsmessig for oss. En stor takk til disse to forbundskjempene som har stått
på for forbundet og medlemmene i mange, mange år! De har også sagt seg villig
til å bistå oss i den første tiden. Jeg er også meget glad for at vår dyktige redaktør
av fagbladet, Politipensjonisten, Jørn-Kr Jørgensen vil fortsette!
For kort tid siden fikk vi skriv om at vi må flytte ut av våre lokaler i Grønlandsleiret 25 ved årsskiftet 2013/-14. Det ville være en stor utfordring for oss å stå
uten lokaler om kort tid. Imidlertid har jeg vært i kontakt med politimesteren i
Oslo som var klar på at vi også etter årsskiftet skulle få kontorplass i hans distrikt!
Politimesteren Hans Sverre Sjøvold følger dermed opp den gode tradisjonen som
politimester Willy Haugli startet ved forbundets stiftelse i 1986 og som hans etterfølgere, Ingeling Killengreen og Anstein Gjengedal videreførte.
Vi er optimister og skal videre!
Kyrre Stenbro
Forbundsleder
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Pensjonistens viktigste oppgave
Hva er pensjonistens viktigste oppgave? – Godt spørsmål,
svarer noen. Vet du ikke det? – spør andre. Hva tror du, kommenterer en tredje.
«Slik jeg ser det» kalte Haakon Lie en
av sine biografiske bøker, og hvis jeg
et øyeblikk gjør AP-høvdingens ord til
mine, sier jeg det på denne måten:
Slik jeg ser det er pensjonistens viktigste oppgave å ha det godt!
Jeg tror at de fleste, de aller, aller
fleste pensjonister i Norge har det
godt. Spørsmålet er heller hvordan kan norske pensjonister få
det bedre? Det er utfordringen
vårt lands pensjonistorganisasjoner bør stille seg opp mot
høstens stortingsvalg. «Spør en
politiker» kalte tidligere forbundsleder i Politiets Pensjonistforbund, Kjell R. Bjerke, en
artikkelserie i Politipensjonisten. Spør en politiker: Hvordan kan norske pensjonister
få det bedre?
Politikerne får svare. Det er deres oppgave. De
er valgt og vil styre. Da får de gjøre det til beste for oss alle.
Og hvis jeg skal fortsette med Haakon Lie, oppfordret han
politikerne til å satse på tre ting: Å forbedre de eldres situasjon i forhold til alders– og sykehjem og hjemmesykepleie,
dernest å satse på sosial boligbygging for de unge slik at de
kommer seg inn på boligmarkedet og for det tredje å sørge

for at de rusgiftavhengige får hjelp og behandling. Når det
gjelder det siste, visste Haakon Lie bedre enn noen annen
hva han snakket om. Historien vil ha det til at han selv var
en hyppig gjest på «Plata» hvor han ansikt til ansikt møtte
den unge rusgiftmisbrukeren og det «kjøret»
vedkommende var på. Det
ga han en unik plattform
å stå på for å hevde «egne
meninger». Og jeg lar hans
gamle bok fra 1975 ledsage
denne artikkelen for å minne
oss om at vi alle har vårt synspunkt. Du ditt, jeg mitt.
Norske pensjonister skal ha det
godt. I begrepet «godt» ligger
ikke bare økonomi, men faktisk
hele tilværelsen. Hva som rammer
oss i livet, kan ikke noen forutse,
så det må vi forsøke å ta som det
kommer. Men det er vårt ansvar at
vi fyller livene våre med innhold og
mening, godhet og glede.
En del av godheten og gleden kan du
hente hos familie og venner, ektefelle,
barn og barnebarn. Der vil du også finne mye av innholdet, men en god del
vil du også oppnå i samvær med kolleger på pensjonistmøter hvor gamle historier fortelles og
hvor du selv fortsatt er en del av både helheten og sammenhengen. Det gir livet innhold. Da vil du også kunne ha
det skikkelig godt.
Jørn-Kr. Jørgensen, redaktør

Politiets Pensjonistforbund
Kontordager
Tirsdag kl. 09.00–15.00
Torsdag kl. 09.00–15.00

Skriv til Politipensjonisten.
Vi venter på nytt fra ditt lokallag – stort eller smått.
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Vi skal ikke klage som pensjonister i Norge
– Vi må være tilstede der det skjer, sa Kjell R. Bjerke til PPFs 14. landsmøte
Politiets Pensjonistforbunds
14. landsmøte ble åpnet på
Quality Hotel & Resort I Sarpsborg 4. juni i år. Politipensjonistene i Sarpsborg under ledelse av Torbjørn Finn stod for
arrangementet. Bak pianoet
for anledningen satt Wenche
Thumann Johnsen.
Forbundsleder Kjell R. Bjerke ledet møtet under konstitueringen.
Han ønsket delegatene velkommen til landsmøtets forhandlinger og
holdt en spirituell tale som vi her gjengir et utdrag av. Dette var Kjell
R. Bjerkes siste landsmøte som forbundsleder etter å ha vært både
leder og nestleder i en årrekke. Politiets Pensjonisforbund har mye
å takk Kjell R. Bjerke for.
«Nå er vi i gang. Forbundets 14. Landsmøte har begynt å behandle sak nr. 1. Senere i dag fortsetter vi forhandlingene i hotellets
møtesal. Vi har tre travle dager foran oss. Dagsorden har, som vedtektene sier, 13 viktige saker. Alle er like viktige, men like viktig er
det å ha alle tankene i hodet samtidig. Hva vi har gjort i perioden vil
framgå av Sak 3 Beretningen.
Jeg viser til styrets velkomstord i programmet. Jeg viser også til
min leder i siste Politipensjonisten der jeg hevder en 80/20 prosentregel på tiltak og ansvar lokalt og sentralt. Landsmøtet skal være et
høytidelig arrangement som skal gi tillitskvinner og menn i lokallaga
en inspirasjon til å arbeide lokalt til beste for sine medlemmer.
OG, sentralt må det arbeides 80% på den eldrepoltiske arena. Det
er her vårt forbund må ha øynene åpne og delta der hvor beslutningene tas. Vi skal senere i Landsmøtet behandle samarbeidsavtalen
med SAKO. Jeg, og jeg må av og til bruke ordet jeg, har fått anledning til å delta direkte i drøftelser/forhandlinger i trygdeoppgjøret nå
i mai. Resultatet har jeg kopiert opp og ligger i saksmappa til hver
enkelt. Statssekretæren vil sikkert komme inn på oppgjøret senere i
dag, og han har sagt at han åpner for spørsmål fra oss.
Jeg dveler kanskje litt lenge med denne saken, men det kan være
en tankevekker for dem som mener at vi ikke trenger en pensjonistorganisasjon som kan ivareta «felles økonomiske, sosiale, kulturelle
og velferdsmessige interesser». Er vi ikke til stede der beslutningene
tas, så blir de bare tredd ned over hodene våre. Vi kan jo ikke streike,
men vi kan markere oss. Politikk er også moral, av og til er det på
sin plass å minne politikerne om det. Skal Stortingets lovnad om at
alle pensjonister skal ha samme lønnsutvikling som andre lønnsmottakere, må sannelig «Dem som sett med makta» akseptere våre
rettmessige krav.
Vi må også ta vare på pensjonsrettigheten for den kommende
pensjonistgenerasjon. Det er vår plikt som tillitsvalgte. Jeg viser for
øvrig til de fire enkle spørsmålene som vi bør stille til politikerne
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lokalt og sentralt og som har stått i vårt medlemsblad.
Men det er mer enn å kreve høyere pensjonslønn som vi må
delta i. Jeg nevner Den eldrepolitiske handlingsplanen til Pensjonistforbundet som vi støtter og er forpliktet til å arbeide for. I den er det
enn rekke krav til sosiale og helsemessige tiltak for oss pensjonister
som vi må jobbe med. F. eks tannhelsetjenesten, Vi krever at denne
må finansieres på samme måte som egenandelssystemet når det
gjelder sykdom. Tenna er fortsatt en del av kroppen. Det nytter ikke
å tilby fri tannlege etter at du har fylt nitti år. Du må få hjelp mens
du har tenner.
Vår organisasjon
Vi har i løpet av Landsmøteperioden stabilisert vårt medlemstall.
Men det er fortsatt et stort potensial i de pensjonister som hører
inn under Justisdepartementet, vi har ca. 5500 pensjonister registret
i Statens Pensjonskasse fra justissektoren. Vi er nå 41 lokallag. Vi
skulle gjerne hatt et lokallag i Hortenområdet der vi har en rekke
direktemedlemmer, og også et til i Finmark. For øvrig endret vi vedtektene i Bergen i 2009 slik at det ble åpning for en hensiktsmessig
lokalisering til det beste for medlemmene.
Det er den lokale forankringen vi bør tilstrebe i vår organisasjon
slik at medlemmene kan møtes i sosiale sammenheng. Men vårt
land er langstrakt og det er lange avstander, det er en utfordring for
dere lokale tillitsmenn. Vi har også en utfordring i at Politiets Fellesforbund endret sine vedtekter slik at dem som går av med pensjon,
tror dem blir medlem hos oss, men oppdager etter en stund at det
er de ikke. Vi har rettet dette opp i vår nye samarbeidsavtale og i flg.
forbundssekretæren har det bedret seg «i det siste».
Teknologi og oss eldre
For tiden behandler Stortinget en melding om teknologiske muligheter for at eldre skal kunne bli boende lenger i sine hjem. GPS og
fallsensorer er bra, men varme hender trengs også. Der har vi konkrete krav i Den eldrepolitiske handlingsplanen.
Staten vil slutte å sende ut papirbrev om ca. fire år. Da kommer
alt elektronisk. Det forutsettes altså at vi pensjonister skal skaffe oss
PC eller IT utstyr for 5–10.000 kroner bare for at staten skal spare
penger. Hva med minstepensjonistene som allerede nå strever med
å få endene til å møtes. Med indekseringen blir det vel ikke noe
bedre om fire år.
Ikke mobb bestemor, skrev en eldre abonnent i Aftenposten for
ett par år siden. Hun var lei av å lese om alt hun ikke fikk lese. Bestemor var ikke på Instagram, Facebook eller Twitter. Men hun forventet
å få vite det hun trengte i avisen sin. Likevel ble hun oppfordret til å
søke ekstra informasjon et sted hun ikke ønsket å være. Er det noen
i salen her som irriterer seg om flg. på TV: «Gå inn på NRK punktum
no eller sport»? Dette var noe avgåtte NRK-sjef Hans-Tore Bjerkaas
fikk med seg fra Landsmøtet til Pensjonist-forbundet i Stjørdal i 2012,
og som han lovet å gjøre noe med. Men intet har skjedd.
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En bærekraftig pensjon for alle
Høires stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen sier at vi pensjonister ikke kan regne med å få en bærekraftig pensjon i tiden
framover. Han sier at vi nå må spare og indeksere oppgjøret slik at
hans barn og barnebarn også kan få en anstendig pensjon. Hans
alder tilsier at hans barn muligens kan gå av med pensjon i 2083
og barnebarn i 2150. Det er langt fram og med indekseringen vil
både hans barn og barnebarn bli minstepensjonister.
Særaldersgrensen
Finn Abrahamsen og Oddleif Sveinungsen har offentlig gått ut og
sagt i DAGSAVISEN at: «Det er ille at vi er ferdige som 57-åringer».
Allerede på PF’s Landsmøtet på Røros i 2008 sa jeg i min hilsningstale til delegatene at de burde aktivt gå inn og styre debatten om særaldersgrensen. Jeg viste til ordførande Janne Karlsson
og deres krav om 15.000 NU. Senere har jeg gjentatt dette på alle
deres Landsmøter. Men noen strategisk debatt har jeg ikke lyttet
til. Men mest kjeft fikk jeg da jeg ble sitert nokså fritt i Bergens
Tidende. Jeg forstår at ballettdansere må ha en lavere pensjonsalder. Ikke alle polititjenestemenn må stå i frontlinjen og løpe
fortest mulig etter at de har fylt femti. Utfordringen er at samtlige
partier på Stortinget går inn for å avskaffe særaldersgrensene. Det
er altså ikke noe tema i valget til høsten.
Leder av senterungdommen Sandra Borch sa det slik: Den norske velferden har skapt en generasjon av lat ungdom som forventer at «systemet» skal fikse alt for dem.» Pensjonsreformen og utviklingen for pensjonistenes økonomi tilsier at ungdommen snart
må våkne og se hva som skjer. – også polititjenestemennene.
La meg fra denne talerstol få takke dere tillitskvinner og menn
som gjør en flott innsats ute i felten. Det er der våre medlemmer
er, og det er der vi skal virke til beste for dem. Det er medlemmene som skal gi oss tillitsvalget beskjed om hvor skoen trykker og

hva vi skal prioritere av tiltak og krav
i tida framover. Jeg
er også sikker på at
dette Landsmøte vil
trekke opp de store
linjene for det nye
styret framover, gi
dem konkrete oppgaver og visjoner,
og nøye følge med
hva styret makter
de neste to årene.
Vi må tenke
framover og se
mulighetene. Det
er en god leveregel at hvis man
skal forstå nåtiden
må man kunne fortiden og skue inn
i framtiden. Den Kjell R. Bjerke mottok H.M. Kongens forstørste vanskelig- tjenstmedalje i løpet av sin tid som leder
heten er ikke å få for Politiets Pensjonistforbund.
folk til å akseptere
nye ideer, men å få dem til å kvitte seg med de gamle. I vår
modne alder er vi tilfreds med å få rett uten å måtte bevise at
andre har urett.
Våren er vidunderlig dere. Den får deg til å føle deg ung nok
til å gjøre det du er gammel nok til å vite at du ikke kan. Men vi
i Politiets Pensjonistforbund kan, og vi skal bevise det gjennom
gangs arbeid til beste for alle våre medlemmer.»

Takk til tillitsmenn som sier takk for seg

Under Landsmøtet i Sarpsborg sa noen tillitsmenn takk for seg, mens andre ikke ønsket gjenvalg. De ble alle takket og har alle
gjort en stor innsats for vårt forbund i mange år – både sentralt og hver for seg i sin landsdel.
Takk til fra venstre: forbundsleder Kjell R. Bjerke, forbundssekretær Olav R. Haugen, forbundsnestleder Tor Inge Hansen, forbundsstyremedlem Sven Roar Revdahl og lederen av kontrollutvalget, Oddmund Dahle. Takk også til Johan Omdal (innfeldt)
som ikke var tilstede på Landsmøtet. Den nye forbundslederen, Kyrre Stenbro, hadde godord og takk til dem alle.
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Torbjørn Finn åpner landsmøtet i Sarpsborg.

Kjell R. Bjerke holder landsmøtetalen.

Statssekretær Norvald Mo foreleser.

3191 medlemmer i Politiets Pensjonistforbund
PPFs virksomhetsidè utøves på lokalplanet – Rapport fra Landsmøtet 2013
Politiets Pensjonistforbund har i perioden lagt bak seg en
periode preget av stabilitet, men forsiktighet i endringer av
administrasjon og tiltak. Det mest gledelige er at antall medlemmer er stabilt.
I et historisk perspektiv er de 27 årene som har gått siden forbundet
ble stiftet, mikroskopiske, men likevel ser verden og samfunnet rundt
oss annerledes ut enn i 1986. Alt skjer med mye større hastighet.
Dataalderen er over oss med full tyngde, og den av oss som ikke er
«online» går glipp av så mye. Nå sender man ikke håndskrevne brev
lenger, ikke skriver man under brevene heller. I gamle dager ville det
vært en fornærmelse. Ungdommen i dag lytter ikke til musikk lenger,
nei de hører på «låter» Ikke finnes komponister heller. Nå heter dem
låtskrivere. Min mor likte å løse kryssord. Hvis hun skulle løse et ul på
tre bokstaver så hadde det blitt låt. Hvilket tilsvarer dagens melodier.
En periode er gått – en ny er begynt. Tidene skifter og menneskene skifter. Tidens flukt er noe vi alle er klar over, og ved en ny
periode blir vi ekstra oppmerksomme. Samtidig fylles vi av en rekke
spørsmål – «ka vil framtida gi?»
Gjennom samarbeidsorganisasjonen SAKO har vi deltatt i drøftelser og forhandlinger for å forbedre, eller aller helst endre på, de
uforståelige, ufornuftige, usosiale og ikke minst urettferdige bestemmelsene i Pensjonsreformen. Det er snart ingen eldre igjen på Stortinget som kan ivareta våre interesser. Dette er en av grunnene til at
vi trenger å stå sammen for å ivareta våre interesser og ikke minst
sosiale situasjon. Vi får ikke lenger noe gratis fra «statskassa», vi må
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kjempe for våre rettigheter og det må vi gjøre sammen med de andre pensjonistorganisasjonene.
Men det er grunn til å se seg tilbake og gi delegatene og medlemmene muligheten til å vurdere om styret har gjort det som ble pålagt
i Landsmøtet i Kristiansand i 2011.
Det er i lokallagene og foreningene at vi utøver det som er forbundets målsetting. Det er der mer enn 200 tillitskvinner og menn
arbeider trofast og trutt. Det er beundringsverdig at det fortsatt finnes
energi, lyst og «stå på» humør til tross for, eller kanskje sagt, fordi vi
er pensjonister.
Ved utgangen av 2012 hadde forbundet 3191 medlemmer. Vi har
nå 41 lokale lag og foreninger. Follo dannet nytt lag i 2011. Vi skulle
gjerne hatt et nytt lag i Holmestrandregionen og Øst-Finnmark.
Styret har hatt 11 ordinære styremøter. Protokoll fra styremøtene
er sendt lokallagene og er lagt ut på hjemmesiden..
Det er særdeles viktig at lokalavdelingene og enkeltmedlemmene
benytter seg av forbundskontoret, eller forbundslederen uansett hva
man har på hjertet. På den måten kan styret fange opp problemer og
saker av viktighet som vi kan ta tak i og påvirke.
Hjemmesiden er ikke benyttet slik som medlemmene kanskje ønsket. Her ligger et betydelig forbedringspotensial. Det gir store muligheter til å informere medlemmene spesielt, men også allmennheten
generelt om vår virksomhet. Oddmund Dahle har derfor påtatt seg
midlertidig å fungere som webmaster. Avtalen med Stine Grytøyr om
vedlikehold av både internett og e-post er videreført.
Medlemskartoteket
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Fylkesberedskapssjef Espen Pålsrud hilser.

Ordfører Sindre M. Evje hilser.

I perioden har vi arbeidet for å holde medlemsregisteret à jour på
IT. Det er særdeles viktig at de lokale lag og foreninger sender korrekt adresse og adresseendringer så fort som mulig. Vi har nå fått
informasjon om hvordan vi skal overføre medlemsregisteret til adresseregisteret for medlemsbladet (såkalt slave). Vi har lykkes med det
og får nå i retur mindre og mindre av utsendte medlemsblad. Det er
også viktig at lokallagene så snart som mulig melder inn dødsfall.
Merkantilutvalget
Forbundsstyret oppnevnte et merkantilutvalg 7. september 2011
som består av forbundssekretær Olav Haugen, Torbjørn Finn, Sarpsborg, Roald Korsøen, Bergen og Olav Røttingsnes, Romerike. Olav
Røttingsnes leder utvalget. Utvalget har som oppgave å innhente, og
vurdere, tilbud som kan gi fordeler til våre medlemmer.
Ledermøtet
Ledermøtet ble holdt på Gardermoen 18.-19. april 2012, 59 ledere,
tillitsmenn, observatører og innbudt gjester møtte. Til møtet hadde
vi invitert forbundsleiar Arne Johannessen, generalsekretær Harald
Norman fra pensjonistforbundet, sjef for Delta Anders Snortheimsmo
(her møtte nestkommanderende Torgrim Solberg) og stortingsrepresentant Jan Bøhler. Alle hadde engasjerende innlegg og det ble gode
debatter.
Bladet Politipensjonisten
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 gjort en formidabel jobb og det er
bare positive tilbakemeldinger på bladet, innhold og layout.
Medlemsbladet er et stort økonomisk løft. Vi har ingen annonseinn-

Unn Alma Skatvold fra Politiets Fellesforbund hilser.

tekter slik at alle utgifter blir å belaste eget budsjett Styret har valgt å
følge Landsmøtevedtaket. Samtlige nummer er lagt inn på vår hjemmeside som er åpen for allmennheten.
Lommealmanakken
Styret vedtok i møte 13. juni i sak 6 at lommealmanakken ikke skulle
trykkes og sendes ut til medlemmene i 2013. Styret antok at Landsmøtet i 2013 ville kreve betydelige midler og ville ikke bruke av kapitalen for å dekke et evt. underskudd. Det vises i den sammenheng
til vedtaket på Landsmøtet i 2011 der styret fikk fullmakt til å vurdere
om økonomien tillot at almanakken skulle utgis.
Medlemskort
Vi har i løpet av 2012 designet og utgitt medlemskort som pålagt av
Landstyret. Vi fikk kr. 12.000,– i støtte fra Norsk Politihistorisk Selskap
mot at de fikk «annonse» på baksiden av kortet. Totalt ble utgiftene
kr. 25.722,-. Medlemskortet er bl. a. tenkt å bruke i forbindelse med
de merkantile avtalene.
Reisevirksomhet
I perioden har vi besøkt i alt 17 lokallag rundt om i Norge. Svenn Revdahl besøkte Nordmøre med gave i forbindelse med deres jubileum,
Johan Omdal Hordalensmennene med et ørlite tilskudd til feiringen,
forbundslederen besøkte samme lag på deres årsmøte i 2012 med
jubileumsgaven. Forbundslederen var gjest hos Oslo Politi’s pensjonistforening på deres 50-års jubileum 7. september. Forbundslederen
overrakte en pengegave samt støtte til festen fra forbundet. Årsmøter er besøkt så langt vi hadde tid og kapasitet. Styrets medlemmer
har selvfølgelig vært med på sine lokallagsmøter.
Forbundslederen har vært på Landsmøtet til Pensjonistforbundet
i Stjørdal 3–7. juni 2012 og Politiets Fellesforbund på Sundvolden
16.–18. november 2011 og i Molde 6–9. november 2012.
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Samarbeidet med Politiets Fellesforbund
Revidert samarbeidsavtale med PF er inngått 28. juni 2012. Avtalen skal ligge inne på medlemssida.
PFs medlemsblad Politiforum
Det er avtalt at våre medlemmer, som tidligere har vært medlem
av Politiets Fellsforbund, får tilsendt deres medlemsblad «Politiforum» kostnadsfritt når de ber om det. Ordningen, som administreres fra vårt kontor, fungerer svært tilfredsstillende. I 2012 var det
ca.1273 av våre medlemmer som fikk tilsendt Politiforum.
Overføring av medlemskap
Overføring av medlemskap fungerer ikke tilfredsstillende. I avtalen
med PF står det at de automatisk skal overføre medlemmet til
oss når han/hun pensjonerer seg. Dette har stoppet opp etter at
PF vedtok å endre sine vedtekter slik at deres medlemmer kan
fortsette i det yrkesorienterte forbundet som pensjonister. Her må
lokallagene følge tettere opp når noen i deres «region/distrikt» går
av med pensjon.
Andre samarbeidspartnere
Det er også et formelt samarbeid med Norske Politiledere (tidligere Norges Lensmannslag). NPL er tilskrevet men har ikke svart
på endringsforslaget Landsmøtet i 2009 påla styret. Juristene har
heller ikke svart. Det er inngått en samarbeid med Norsk Politihistorisk Selskap.
Samarbeid med SAKO
SAKO (Samarbeidskomiteen for offentlige pensjonister) er en paraplyorganisasjon for Norsk Pensjonistforbund og pensjonistorganisasjonene for Jernbane, Post, Tele, Vegvesen og Politi. LO-stat og
Fagforbundet har sluttet seg til avtalen. Det er ca. 220 000 organi-
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serte pensjonister i avtalen.
I henhold til samarbeidsavtalen skal det holdes fellesmøter der
organisasjonene kan stille med sine styremedlemmer for å drøfte
aktuelle saker og temaer. Dette ble holdt på Gardermoen 24-25
september, og var vellykket. Forbundsleder, forbundssekretær og
Torbjørn Finn deltok.
Det er opprettet et arbeidsutvalg som består av lederne i de
forskjellige forbund. Det er holdt fire møter i arbeidsutvalget.
Forbundet har levert forslag til krav til statsbudsjettet, og trygdeoppgjøret hvert år. Det er tatt hensyn til våre krav. Samarbeidet
og «tonen» i møtene har vært meget god.
Generalsekretær Harald Normann i Pensjonistforbundet er en
pådriver som gir positive innsprøytinger på møtene.
Forbundslederen deltok i en delegasjon til EU i Brüssel i regi av
Pensjonistforbundet og SAKO i uke 42 i 2011.
Vårt forbund har støttet og gitt vår tilslutning til flg. høringssaker via SAKO. Saksbehandleren i SAKO har hatt mye arbeid med
høringssvarene. Pensjonistforbundet har gitt utfyllende høringssvar
på blant annet følgende høringer:
Forsikring
Forbundsleder og forbundssekretæren har hatt jevnlig møter med
selskapets kontaktperson Terje Bullen. Fra november har vi fått ny
kontaktperson, Berit Sveberg, Berit.sveberg@if.no. Det er orientert
om utviklingen i medlemsmassen. Innbetalte premier er stabilt og
antall skader er tilfredsstillende. Dette gir oss stor tillit i selskapet
slik at vi opprettholder de beste betingelsene i avtale 100.
Tilskuddet til drift fra «if» var i 2009 kr 84.397,-, i 2010 kr.
33.803,-, i 2011 kr. 80.917.– og i 2012 kr. 98.763,-. Forskjellene
ligger i at vi noen ganger får tilskuddet året etter det skulle vært
regnskapsført.
Merkantilutvalget har drøftet muligheten for å forhandle med
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andre selskaper. Det viktigste er at medlemmene, når de blir pensjonister, passer på at de har et selskap i «ryggen». Forbundet kan
ikke binde noe medlem til et bestemt selskap. Det er ikke forbundet som er forsikringstager, det er det enkelte medlem. Ca. 1860
av våre medlemmer har valgt «if» og fått avtale 100. I henhold til
samarbeidsavtalen med PF er det, dersom medlemmet har sine
forsikringer i poolen til PF, mulig å beholde sine forsikringer som
medlemmer hos oss.
Pensjon
Pensjonsreformen ble iverksatt 1.januar 2011 og førte umiddelbart
til reaksjoner fra medlemmene.
Pensjonsreformen skal evalueres i løpet av 2017. Vi har allerede
satt i gang og innhenter faktaeksempler på hvor uheldig den nye
reformen faller ut for enkelte medlem. Landsmøtet i 2011 ga styret
i oppdrag å utrede om reformen var et brudd på NL § 97. Saken er
komplisert og vi har forespurt Det juridiske fakultetet ved UiO om
de kan påta seg oppgaven.
De har sagt seg interesserte. Forbundslederen har sammen med
vårt nye medlem Magnar Aukrust sett på saken og innhentet dokumenter som ikke gir helt tilfredsstillende svar i henhold til oppgaven fra Landsmøtet. Styret har derfor vedtatt å gå videre med
utredningen.
Økonomi
Vår økonomi er helt avgjørende for hvilke tiltak Forbundsstyret kan
iverksette og gjennomføre for medlemmene og tillitsvalgte. Forbundsledelsen har vært i møte med den nye Politidirektøren Odd
Reidar Humelgård. Vi har store forventninger til at vi nå skal få på
plass en bedre tilskuddsordning og en god samarbeidsavtale. Tilskuddet for 2013 ble økt med kr. 200.000,– og er nå kr. 470.000,-.
Vi er også godkjent som mottakere av det generelle tilskuddet til

landsomfattende pensjonistorganisasjoner. Dette tilskuddet kommer fra statsbudsjettet via Arbeids -og velferdsdirektoratet.
Forbundsstyret legger med dette fram sin beretning for perioden 2011 – 2013 i tråd med de beslutninger og pålegg og premisser som ble gitt på Landsmøtet i Kristiansand i 2011. I all vår
virksomhet som styre, har vi hevdet medlemmenes interesser i
de fora og de forhandlinger som forbundet har vært representert.
Tidene skifter og menneskene skifter. Tidens flukt er noe vi alle
er klar over, og ved et periodeskifte, selv om det bare er to år, gjør
oss ekstra oppmerksomme. Samtidig fylles vi av en rekke spørsmål
– hva vil framtida bringe? Vi stopper opp og ser oss tilbake. Vi gjør
opp status, enkeltmenneske, forretningsfolk og organisasjoner. Vi
avslutter årsregnskaper. Det er en forutsetning for å fortsette inn i
den nye perioden.
Et gammelt visdomsord sier at vi ikke skal gå baklengs inn i det
nye året. Vi skal glemme det som ligger bak og strekke oss etter
det nye. Alt for mange tar med seg inn i det nye året ting som gjør
at de ikke orker det nye. Men på den annen side ligger det mye
visdom i å lære av det som har vært. «Det er i fortiden vi skaper
framtiden», blir det ofte også sagt. Å gi akt på det som har vært
kan innebære to vesentlige ting: Det kan gi nødvendig korrektiv i
livet og også en følelse av takknemlighet. Kanskje noen trenger
forandring for å komme videre?
Vi er pensjonister, altså har vi ikke noen mulighet til å vise ved
vår væremåte på arbeidsplassen hva vi står for. Men kanskje vi kan
vise det til våre nærmeste og våre barnebarn?
Organisasjonene er blitt en viktig del av vårt demokratiske samfunn. Det er forbundsstyrets syn at ved å stå sammen i en organisasjon kan vi oppnå resultater som kommer enkeltmedlemmet til
gode. Vi skal møte de nye årene og utfordringene med optimisme
og tro på at vi skal lykkes i vårt arbeide for medlemmene.
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Almanakk for 2014
i full produksjon
Etter en lang debatt bestemte Landstyremøtet seg for å utgi almanakken
2014 til medlemmene av Politiets Pensjonistforbund.
Svært mange har etterlyst Almanakken både gjennom Politipensjonisten og
gjennom personlige henvendelser til Forbundskontoret, og etter en forutgående
styrebehandling og diskusjon, fremleggelse og debatt på Landsmøtet, stemte Landsmøtet for å utgi en Almanakk i 2014.
Arbeidet med Almanakken er i gang og etter planen vil den bli utsendt i god tid før
årsskiftet.

Det nye forbundsstyret i PPF
Det nye forbundsstyret i Politiets Pensjonistforbund ser slik ut:
Forbundsleder Kyrre Stenbro
Forbundnestleder Olav Røttingsnes
Forbundssekretær Sigmund Engen (ikke tilstede da bildet ble tatt)
Forbundskasserer Roald Korsøen
Styremeldmemmer: E. Eystein Loftesnes, Torbjørn Finn (ikke tilstede) og Oddbjørn Olsen.
Varamedlemmer: Arne Danielsen (ikke tilstede) og Kjell Fagerlid (ikke tilstede).
Vi lover å komme tailbake
med et fullstendig forbundsstyrebilde så snart
det lar seg gjøre. Samtlige
styremedlemmer er aktive politipensjonister som
ikke lar seg samle i en
håndvending. Det lover
bra for aktiviteten i Politiets Pensjonistforbund.
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Nye hederstegnsinnehavere i 2013
Hederstegnutvalgets leder Odd Kjell Abrahamsen orienterte om Hederstegnsutvalget og at
saken ville bli tatt opp igjen under festmiddagen.
O. K. Abrahamsen ba under festmiddagen om at forbundsleder Kjell R. Bjerke og Terje Bullen
fra forsikringsselskapet IF kom fram. De ble tildelt Politiet Pensjonistforbunds hederstegn.
Terje Bullen var ikke tilstede og blir tildelt hederstegnet ved en senere anledning. Ifs representant Berit Sveberg mottok Hederstegnet på vegne av Terje Bullen.

Terje Bullen.

Sigmund Engen ny sekretær i PPF
Sigmund Engen ble valgt til ny sekretær i PPF på landsmøtet i Sarpsborg den 6. juni 2013.

Sigmund begynte som politiaspirant ved Oslo politikammer i januar 1969 og
gikk politiskolen i 1970/71. Etter noen år som politikonstabel i Oslo ble han
beordret til Politiets overvåkingstjeneste (POT), Overvåkings-sentralen i juni
1974.
I POT (i dag PST) gjorde han tjeneste innenfor områder som personkontroll, spaning,
fremmedkontroll, livvakttjeneste, kontraterror, utdanning og opplæring, og til slutt i
mange år (fra november 1986 til januar 2001) som øverste leder for Administrasjonen
– politioverbetjent og senere politiinspektør.
Sigmund har gjennomført en rekke kurs relatert til overvåkingstjenesten, samt
diverse fagkurs innen organisasjon og ledelse, administrasjon, budsjettarbeid og regnskap og økonomistyring for å ha nevnt noe av bakgrunnen hans.
Han har innehatt flere verv i det lokale tillitsmannsutvalget og vært medlem av styret
i Oslo politiforening i flere år, og i tillegg medlem i en rekke utvalg.
Fra januar 2001 til juni 2004 var han innbeordret til Justisdepartementet som politiinspektør og arbeidet med ulike saker i Politiavdelingen.
Etter at han gikk av med pensjon i 2004 har han vært 2 år i tjeneste for Utenriksdepartementet som vaktassistent ved Den norske ambassaden i Moskva.
Fra september 2009 til juni 2012 var han tilsatt i engasjement som pensjonist Politiets
utlendingsenhet.

NUMMER 3 – 2013

11

POLITIPENSJONISTEN

Kyrre Stenbro ny forbundsleder i PPF

Vi må se etter mulighetene
Av Jørn-Kr. Jørgensen
– Jeg tror at jeg med min bakgrunn har noe å tilføre Politiets
Pensjonistforbund (PPF); både fra Norsk Politiforbund og fra
Justisdepartementet. Det er en god ballast og jeg har et stort
kontaktnett som det kan være positivt å ha med seg når PPF
skal ledes.
– Det er også viktig å få med seg et tillitsmannsapparat
hvor man hele tiden er avhengig av dyktige medarbeidere.
Det mener jeg at jeg har fått – et forbundsstyre med spenning i. Det borger for at vi sammen kan finne frem til gode
beslutninger. Vi må se etter mulighetene!
Viktig med lokalkontakt
– Landsmøtet i Sarpsborg ga oss oppgavene i handlingsplanen for
de kommende to år. Jeg ser veldig frem til å ta fatt på oppgavene
sammen med styre, og jeg er veldig opptatt av å ha god kontakt
med foreninger og lag. Det må være et samspill mellom lokalt og
sentralt nivå.
Nyvalgt forbundsleder i PPF, Kyrre Stenbro (69) fra Målselv, er i
startgropa. Han er allerede i full gang på PPFs kontor i Grønlandsleiret 25. Sakene går unna i en fei, men så har han da også lang
fartstid og et CV som kan ta pusten fra noen og enhver. Hør bare:
– Jeg kom inn i politiet via Lensmannsetaten i 1966 som vikar på
lensmannskontoret i hjembygda. Var ferdig med Politiskolen i 1970
og begynte ved Oslo politikammer som patruljerende konstabel ved
Pipervika politistasjon. Jeg tjenestegjorde i UP og var deretter ved
Kriminalavdelingen i Oslo i ett år på opplæring.
– Da jeg var på Pipervika tok jeg økonomisk gymnas ved siden
av jobben. Mens jeg var ved Kriminalavdelingen gjennomgikk jeg
ulike kurs i organisasjonslære ved politikammerets Organisasjonsavdeling under Aage Gulli.
Organisasjonsutvikling
– Da jeg var ferdig ved Kriminalavdelingen i 1974 ble jeg kalt til Politiets overvåkingstjeneste (POT) i ett år før jeg ble tilbudt et vikariat
som politiførstebetjent ved Organisasjonsavdelingen, noe som senere ble gjort om til en fast stilling. Det var der jeg traff Kjell Bjerke.
Sammen arbeidet vi med organisasjonsutvikling og planlegging av
det nye politihuset på Grønland, og jeg var med på organiseringen
og innflyttingen i 1978. Ett skoleår av den periode jeg var her, gjennomgikk jeg Personaldirektoratets saksbehandlerkurs. Det var myntet på ansatte i departementene som ikke hadde embetseksamen.
I Organisasjonsavdelingen lærte jeg mye av Reidar Tørmoen som
da var ansatt på pensjonistvilkår. Tørmoen hadde vært sekretær
i Fagerengutvalget som hadde foretatt en grundig kartlegging av
Oslo politikammers arbeidsoppgaver som så ble brukt til utforming
av ny organisasjonsplan.
Livet går sin egen vei
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– I 1979, forsetter Stenbro, eller Kyrre som har gjerne vil bli kalt,
stilte jeg til valg som sekretær i Oslo Politiforening og ble valgt.
Samtidig gikk han ett-årig utdannelse i administrasjon og ledelse
ved Bedriftsøkonomisk Institutt. Jeg var i politiforeningen fram til
1981, da stilte jeg til valg som sekretær i Norsk Politiforbund og
ble der til september i 1988. Som forbundssekretær gjennomgikk
jeg en rekke faglige kurs både hos Svensk Polisforbund og Dansk
Politiforbund. Mye av lærdommen herfra ble implementert i Norsk
Politiforbunds kurs. Da jeg var i politiforbundet, søkte jeg og fikk
stillingen som leder av organisasjonsarbeidet i Oslo som da var blitt
til en seksjon. Men livet ville det annerledes.
Politiinspektør
– Da jeg var ferdig med perioden i forbundet, søkte jeg en stilling
som politiinspektør i Justisdepartementets inspeksjonstjeneste og
fikk denne. Begynte der i oktober 1988. – Så ble det ledig en underdirektørstilling som leder ved Politiavdelingens personalkontor.
Jeg søkte og fikk jobben. Stillingen inneholdt også ledelse av forhandlinger med fagforbundene, så jeg hadde en viss bakgrunn for
å gjøre nettopp denne jobben. På 90-tallet gjennomgikk jeg bl.a.
Justisdepartementets 1-årige lederutviklingsprogram og Forsvarets
høgskoles Informasjonskurs og Totalforsvarskurset. Ansvarsområdet
i Politiavdelingen omfattet også HMS for politietaten.
Avdelingsdirektør
– Tiden gikk og vi skriver 1994 på kalenderen. Da ble Politiavdelingen omorganisert, så da søkte jeg stillingen som avdelingsdirektør
for Personal– og organisasjonsseksjonen, som jeg også fikk.
– Etter OL på Lillehammer i 1994 fikk vi oppdrag å utvikle, innføre og gi opplæring i de datasystemer som var utviklet til politiet
bruk under OL. Dette var en stor og krevende oppgave som også
omfattet store innkjøp av datautstyr for politiet. Det var spesielt PO
(Politioperativt system) og TTA (system for tjenestelister og arbeidstidsbestemmelsene). Ved denne innføringen ble det også innført et
BL-system – saksbehandling av straffesakene.
– Vi hentet inn direktøren for Statens innkrevingssentral Per Waage til Politiets datatjeneste for å stå for dette arbeidet. Samarbeidet
med Per Waage var utviklende og krevende.Det var mange skjær i
sjøen i forbindelse med utviklingen og innføringen av disse systemene. I det nære samarbeide med Per Waage fikk jeg erfart hans
strategiske evner og at han hele tiden så muligheter når noe/noen
buttet imot.
– På 90-tallet ledet jeg styringsgruppen for innføringen av Schengen informasjonssystem I. Dette var en interessant og spennende
oppgave som gav resultater.
– Senere fikk jeg lov til å lede en arbeidsgruppe bestående av
ledere fra Statens innkrevingssentral, Politidirektoratet og Finansdepartementet. Denne gangen gjalt det utvikling og innføring av
saksbehandlerverktøy for håndtering av de sivile sakene som tradisjonelt hadde ligget hos tidligere Lensmannsetaten. Denne løs-
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– Vi må se etter
hvilke muligheter
vi har, sier den nye
forbunds-lederen,
Kyrre Stenbro.

(Foto: JKJ).

ningen skulle erstatte tidligere løsninger og bli en helhetlig løsning
for politiet. Her var det også mange store utfordringer, men igjen
klarte Per Waage å løse flokene selv om det gikk nokså hårdt for
seg – igjen så han mulighetene!
Kjell Bjerke var med
– Jeg ble sittende i personal-seksjonen ut år 2000 da det ble omorganisering i forbindelse med opprettelsen av Politidirektoratet.
Avdelingen ble organisert i to seksjoner hvor jeg ble avdelingsdirektør og leder av den ene seksjonen med ansvar for personal,
IKT, organisasjonsutvikling, økonomi og etatsstyring. Kjell Bjerke var
med «på lasset». Veldig hyggelig og morsomt. – I to periode, i 1998
og i 2010, fungerte jeg som ekspedisjonssjef.
Kyrre gikk av med pensjon fra Justisdepartementet i juni 2011,
straks før den skjebnesvangre 22/7.
Mekleren Kyrre
– Av andre store ting i departements-perioden var sammenslåingen
av politiet og lensmannsetaten i april 1994. Samtidig ble det nye organisasjonsplaner i det enkelte politidistrikt som forhandlingsgjenstand lokalt med departementet som ankeinstans hvis det ikke var
enighet. Før saken ble brakt inn for departementet, reiste jeg ofte
ut og meklet mellom partene lokalt. I de fleste tilfellene klarte vi,
Asbjørn Sjøli, Godtfred Bøen og jeg å finne løsninger.
– Vi laget den første personalpolitiske handlingsplanen for den
ytre etat denne perioden. Vi opprettet kollegastøtteordningen og vi
innførte AKAN for ytre etat. Ved innføring kollegastøtteordningen,
så ble psykolog Jakob Inge Kristoffersen brukt til å utvikle den. Jeg
lærte mye av han i både denne og andre utviklingsområder vi brukte han til. Jeg lærte også mye av psykolog Jan Atle Andersen som vi
brukte i konflikthåndtering i etaten. Han jobbet under overskriften:
«Folkeskikk og uskikk på arbeidsplassen».
– På begynnelsen av 90-tallet fikk jeg være med på å lede for-

handlingene for de avtalene som måtte ligge til grunn for lærerne
ved den nye Politihøgskolen. Det som var spesielt, var at det kom til
brudd. Saken havnet i tvistenemd, men før nemda rakk å behandle
saken, hadde vi i møte med partene og klart å løse saken.
– I 1996 ble det nedsatt et utvalg på tre personer som skulle
komme med et siste innspill til lokalisering av en høgskoleavdeling
i Nord-Norge. Jeg var leder av utvalget, mens de to andre medlemmene var Hans Sverre Sjøvold og Evelyn Skarnes. Vårt arbeid
munnet ut i et enstemmig forslag om at avdelingen burde legges til
Bodø. Slik ble det. Vi besøkte seks alternative steder i Nord-Norge
og samlet faktaopplysninger før vi anbefalte å velge Bodø.
Respekt og kjærlighet
Kyrre Stenbro forteller og denne pennefører skriver så det spruter.
Hva? Hvem? Hvorledes? Hvordan? Hva mer?
– Har du et motto, Kyrre?
– Ja….«behandle alle, enten underordnede eller overordnede, ung
eller gammel, på en hyggelig og respektfull måte.»
– I Justisdepartementet hadde jeg et motto: «Du må kjenne dine
medarbeidere og du må være glad i dem; først da kan du forvente
at de yter sitt beste i jobben».
– Men først og fremst har jeg alltid hevdet: «Ikke gi opp, men
se etter mulighetene!». I det ligger det optimisme og håp, vilje og
virketrang og det er det vi trenger – både som mennesker, pensjonister
og medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. Vi skal et sted: fremover!
Hunden vår heter Arax
Kyrre Stenbro bor i Oslo. Er gift. Har to barn og fire barnebarn – og
en hund. En hannhund som «lyder» navnet ARAX. – Jeg anskaffet
hunden da jeg ble pensjonist med tanke på å ikke bli sittende i
sofastolen. Det blir det neppe tid til i Politiets Pensjonistforbund!
Velkommen til samarbeid!
NUMMER 3 – 2013
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Berit Sveberg ny forsikringkontak i «if»
Berit Sveberg er:
• utdannet markedsøkonom
• har lang erfaring innen forsikring – (27 år)
• jobbet som salgssjef og skadesjef. I tillegg mange år i Markedsavdelingen
både privat og bedrift.
• siste fem årene som KAM i Allianseavdelingen Privat
• og hun er Politiets Pensjonistforbunds kontakt til forsikringsskapet «if»
• og AVTALE 100.
• hennes e-mail er berit.sveberg@if.no

Berit Sveberg:
• bor i Holmestrand og pendler til Lysaker/Vækerø med tog hver dag
• liker å trene – er instruktør på PULS Holmestrand
• glad i å lese og har scrapping som hobby
• stortrives på hytta i Sverige og reiser dit så ofte hun kan både sommer som vinter.

Fem minutter av din tid
Melissa bønnfalt han, «Bare fem minutter til,
pappa. Vær så snill? Bare fem minutter.»
Mannen nikket og Melissa fortsatte å sykle av
hjertens lyst. Minuttene gikk og faren ropte på
nytt til datteren. «Skal vi gå nå?»
Igjen bønnfalt Melissa han, «Fem minutter til,
pappa. Bare fem minutter!»
Mannen smilte og sa, «OK.»

En kvinne satte seg ned ved siden av en mann på en benk i
nærheten av en lekeplass.
«Det er sønnen min der borte», sa hun, og pekte på en liten gutt
i en rød genser ved sklia.
...
«Han ser ut til å være en fin gutt» sa mannen.
«Det er min datter på sykkelen der borte, i den hvite kjolen.»
Etter en stund så mannen på klokken sin, og ropte til sin datter.
«Hva sier du, Melissa, skal vi gå?»
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«Jøss, skal si du er en tålmodig far,»
svarte kvinnen.
Mannen smilte og sa: «Hennes eldre bror Tommy ble drept av
en fyllekjører i fjor mens han syklet her i området. Jeg tok meg
aldri tid til å være sammen med Tommy, og nå skulle jeg gitt
hva som helst for bare fem minutter med ham. Jeg har lovet
meg selv ikke å gjøre samme feil med Melissa.
Hun tror at hun får fem minutter ekstra til å sykle.
Sannheten er at det er jeg som får fem minutter ekstra til å se
på henne mens hun leker.»
Gi noen du er glad i 5 min ekstra av din tid!!

POLITIPENSJONISTEN

Ranapolitiets Pensjonistlag 15 år
Ranapolitiets Pensjonistlag ble innmeldt i Politiets Pensjonistforbund i januar 1998. På årsmøtet den 6. februar 2013
ble det bestemt at vi, i anledning 15-årsjubileet, skulle
spandere på oss en tur. Det var forslag på to turer. Det var
til Hemavan i Sverige med overnatting, eller en dagstur til
øya Lovund på Helgelandskysten. Flertallet valgte Lovund.
Leder fikk i oppdrag å finne et passende tidspunkt for turen.
Mandag den 10. juni kl. 07.30 startet vi fra Mo i Rana med egne
biler. Vi var et følge på 13 personer, bl.a. Svein Arne Jensen, som
p.t. er medlem av PF pensjonist. Etter ca. en times kjøring kom vi til
Stokkvågen hvor M/F Lurøy hadde avgang kl. 09.00. Bilene ble parkert og vi tok fatt på en 2½ times fergetur i sol og en god, litt kald,
nordavind. På tur til Lovund gikk fergen innom Onøy og Sleneset. På
fergen kunne vi handle kaffe med «noko attåt». Det var god plass
på fergen, kun 3 -4 trailere på tur etter laks og noen personbiler.
Da vi ankom Lovund var været det samme og det var litt kjølig selv om solen skinte. Til Lovund Rorbu Hotell var det ca. 600
meter å gå. Eldstemann, Karl A. Bang, gikk med krykker og ble
glad da en bil stoppet og skysset han frem til hotellet. Vi andre
gikk og kikket på hus og fine hager som lå inntil en smal vei. S.A.
Jensen som er godt kjent på Lovund, orienterte om lakseslakteriet
og andre ting etter hvert som vi nærmet oss hotellet.
På hotellet ble vi servert kaffe med det samme vi kom og eier/
driver, Sivert Olaisen, holdt foredrag om øya for oss. Øya er på 4,9
km2 og var tidligere mest kjent for lundefuglene som kommer

Fra fergeturen til Lovund: Fra venstre: Jan Erik Hansson, John Arve
Stenberg, Svein Arne Jensen, Åse Bjørstad, skjult Einar Grimeland og
Ingvar Myrvang.

i april hvert år. De senere år er øya mest kjent for sin befatning
med oppdrettslaks. Det blir transportert mellom 130 -230 tonn
slaktet laks hver dag fra øya og alt går med vogntog. Pr. 1.1.2012
bodde det 404 personer på øya og pr. i «dag» ca. 500. Det finnes
ingen arbeidsledighet og gjennomsnittsalderen på befolkningen
er 28 år. Øya har to kirker og den eldste er frikirken som er fra
1910. Lovundfjellet er 625 meter høyt og øya har vært befolket
siden steinalderen. Øya har en del unge gjestearbeidere og de
fleste kommer fra Sverige. Mye mer ble fortalt, men dette var litt
av det Olaisen fortalte til oss pensjonistene.
Etter foredraget ble vi servert en fiskerett av torsk, dessert og
kaffe. Maten smakte godt om enn noen av mennene syntes det
var litt lite mat. Vi fikk det som var bestilt, ferdig med det. Etter at
vi hver for oss hadde inspisert området i og rundt hotellområdet
beveget vi oss i retning fergekaia og kl. 15.10 forlot vi Lovund
med M/F Bogenes. Med fergen var det vogntog lastet med laks
på tur ut i Europa.
Tilbake i Stokkvågen var vår jubileumstur nesten over og vi tok
farvel med ønske om en fortsatt fin sommer.
Hilsen Ranapolitiets Pensjonistlag v/Reidar Andersen.

Fra middagen på Lovund Rorbu Hotel: fra venstre med ryggen til
Einar Grimeland, Svein Arne Jensen, John Arve Stenberg og Åge Hansen. Høyre side: Åse Bjørstad, Einar Nilsen, Jan Erik Hansson, Signe
Andersen, Anne Lise og Ingvar Myrvang.

To historier
Sykkelparkering

Stina var på bytur og satte sykkelen fra seg. Da kom det en
politimann og sa til jenta: - Den kan ikke stå her. Statsministeren kommer forbi her! - Gjør ikke noe, jeg låser sykkelen!

Evig ungdom til salgs

Politiet arresterte en mann for svindel. Han hadde solgt vann
fra en «ungdomskilde» som han mente skulle bringe evig ungdom. Da politiet sjekket rullebladet hans fant de ut at han hadde vært arrestert for det samme i 1756, 1801, 1908 og 1993.
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bilfor ring
Ikke koster vår Supersik
forsikring så mye heller.
Ring oss på telefon 02400 og
oppgi registreringsnummeret ditt
så gir vi deg en pris på hva
Superforsikring vil koste deg.
Kanskje blir det en
real opptur?

p

Når alt er klart for tur er det bare
ett ord som passer når bilen ikke vil
starte: nedtur. Hvis ikke du har
If Superforsikring på bil da.
Den er nemlig akkurat det den høres
ut som: En super forsikring. Det betyr
blant annet at du får leiebil som er
akkurat like stor som din egen bil.
Og at du kan beholde den så lenge du
trenger det.

7841_a Inhouse NO

Med If Superforsikring får du
leiebil som er akkurat like
stor som din egen.
20 %

www.if.no
Telefon 02400

