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Ansvar
Året 2010 nærmer seg sin slutt. Det har vært et 
år med både positive og negative opplevelser for 
oss alle og det ligger snart bak oss. De positive til 
å glede oss, de negative til å lære av.

For Politiets Pensjonistforbund var 2010 et mel-
lomår som fortalte oss at:

 forbundet er i stadig vekst, nå er vi snart 
  3200 medlemmer,
 vi har preget oppbyggingen av en strammere

   organisasjon i SAKO,
 vi har fått i gang en forsiktig dialog med

   Politidirektoratet,
 vi har på plass et nytt databasert regnskapssystem.

Mest gledelig er det å se at medlemmer og tillitskvinner og menn har evner og lyst til 
å drive organisasjonsarbeid for å oppfylle formålene våre. Det er et arbeid som i stort 
monn drives på fritid og som krever optimisme, pågangsmot og ikke minst tillit hos 
medlemmene. Takk til dere alle!

Det sies negativt fra enkelte politikere at vårt samfunn går i retning av en statlig 
regulering «fra vugge til grav». Alt er for mye preget av at vi ikke selv tar ansvar for 
våre liv og livsførsel, sies det. 

Jeg opplever at pensjonister hele tiden tar ansvar, ikke bare for seg og sine, men også 
passer på at andre får sin rettmessige del av samfunnskaka. Det vi opplever fra tid 
til annen er at den kommende generasjon ikke ser faresignalene som vi hele tiden 
påpeker. Når samfunnet blir mer og mer materialisert, penger preger hverdagen og 
media bestemmer dagsorden, må det være riktig av oss å si vår mening. Vi kan gi vårt 
syn i samfunnsdebatten basert på empirisk erfaring om hva vi mener er bedre tiltak 
i eldrepolitikken enn det som byråkrater og teknokrater beregner. Det må være vår 
plikt å si dette offentlig og ikke diskutere det med oss selv. Fordi om vi har en annen 
mening, behøver den ikke å være den rette, men det kan være godt for dem som 
besitter «den evige sannhet» å få høre den.

For oss kan vi minne om at politiets arbeid er av mennesker og for mennesker.  Det 
arbeid som er en av bjelkene i det byggverk som skal skape et godt samfunn å leve 
i for oss alle. Dessverre opplever vi situasjoner der fysisk makt, vold og ikke minst 
anklager i media blir brukt for å angripe og rive ned det bestående. I disse tilfeller 
brytes freden.

Julen skal være fredens tid.

Ikke alle kan oppleve julen i fredens tegn. Vi kan det, og det bør minne oss om at det 
viktigste mål å ta vare på i livet er kjærlighet og omsorg for hverandre.

Til alle våre medlemmer, til alle våre venner i de organisasjonene vi samarbeider 
med, til Justisdepartementet og Politidirektoratet og til våre forretningsfor-bindelser: 
EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT OG FRAMGANGSRIKT 2011!

Kjell R. Bjerke, forbundsleder

Kjell R. Bjerke



POLITIPENSJONISTEN

NUMMER 4 ! 2010

«Kappes om å hedre hverandre» 
Tittelen på denne lille artik-
kelen – «Kappes om å hedre 
hverandre» – har jeg stjålet 
fra Bibelen. Jeg kom i tanker 
om min barndoms lærdom 
da jeg arbeidet med talen 
i forbindelse med overrek-
kelsen av H.M. Kongens for-
tjenstmedalje til forbundsle-
der Kjell Ragnar Bjerke. Jeg 
var redd for at noen skulle 
oppleve seg forbigått el-
ler glemt, og valgte derfor 
dette «ordspråket» ut fra 
en human tankegang. Ord-
takets kunnskap blir ikke 
mindre viktig av den grunn; 
snarere tvert imot.

Det er mange som kan føle 
seg berettiget, enn si gå og 
vente på en kongelig påskjønnelse i sitt stille sinn. Det er det ingen 
grunn til. Den kommer når den kommer hvis den kommer – og den 
bør komme som en overraskelse.

Ordspråket om «kappes om å hedre hverandre» kan brukes 
i svært mange sammenhenger. Ikke bare i 

forbindelse med utdelingen av 
medaljer, men i en-

hver 
sam-
men-
heng 
hvor 

det er 
et kon-

kurranse-
element. 
Det kan 

dreie seg 
om alt fra 
en stilling 

du ikke fi kk 
til et lønns-

trinn du gikk 
glipp av og 

som din kollega 
fi kk. Det handler 
rett å slett om å 

unne den som får 
noe det vedkom-

– Jo, tenker du kanskje, det 
er nok riktig, men min tid 
kommer aldri... Til dette har 
jeg følgende innvending: Vi 
har alle fått livet, og noen 
av oss har holdt på å miste 
det både en og fl ere gan-
ger enten i forbindelse med 
tjeneste eller sykdom. Da vi 
fi kk det tilbake, fi kk vi det, 
og vår forpliktelse er å leve 
det mens vi har det.

Denne tankegangen ligger 
hinsides medaljer, glitter, 
stas, ære, en stillingstittel 
og noen lønnstrinn – tanke-

gangen er selve livet.
Nå sier ikke jeg at vi ikke skal ta imot og være glade for det vi får, 
men det vi får i tillegg, skal vi aldri regne med enn si misunne den 
som får. Det fi nnes alltid en grunn, men vi er alle – uansett – gode 
som vi er.

Den som har vært alvorlig syk og fått livet tilbake eller blitt reddet 
ut av en vanskelig situasjon som kunne gått helt galt, vet å sette 
pris på dette og vet hva jeg snakker om. Og den som ikke har opp-
levd det på denne måten, har grunn til å vise takknemlighet. Den 
er nemlig spart for mye smerte.

Uansett hvordan vi ser på dette, er det også grunn til «å kappes om 
og hedre hverandre». I dette lyset blir det mening i både det du, 
jeg og andre får; og livet er det vi bør ha aller mest kjært av alt. 
Den dagen vi taper dette av synet, mister vi noe i oss selv.

Julen og det nye året ligger foran oss. Det gir grunn til glede og 
takknemlighet – men det gir også grunn til ettertanke. 

Snart skriver vi 2011 på kalenderen og ingen vet hva det nye året 
vil bringe. Bestemmer du deg for «å kappes om å hedre» din hus-
tru, din familie, dine kolleger, dine slektninger og dine venner, lig-
ger du et avgjort hestehode foran.

Lykke til, god jul – og godt nytt 2011!

 Jørn-Kr. Jørgensen
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mende får når det får det, 
slik du vil få noe når din tid 
kommer.



Hordalandspensjonister med 
seminar i Øystese

Slår lensmanns- og politipensjonistene i Hordaland seg sammen?

At det blomstrer i Hardanger, vet vi, men at Hordalensmennene 
Pensjonistlag sammen med Politipensjonistene i Bergen og Hor-
daland en helg i slutten av september skulle lage til et minne-
verdig seminar i den vakre bygda Øystese som på en skala fra 1 
til 10 står til 11.5, er nesten mer enn vi ville tro. Men så feil kan 
man altså ta!

Jo da, 23. og 24. september satt vel 60 politipensjonister i Hor-
daland seg i stevne og kom sammen for å diskutere felles mulig-

heter og problemstillinger. I en god blanding av kultur og fag fi kk 
vi møte den vakre bygda som ga alt til sitt beste i lett duskregn 
og «opplett».

Hardangerfjord Hotell var stedet, og i spissen for arrangementet 
stod Eiliv Lønningen, Samson Haaland, Harald Andersen og August 
Moldestad – som gjennomførte et treff som var både hyggelig og 
matnyttig.

Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen
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Motiv fra det vakre Øystese i Hardanger.



Frede-
lig jul
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Spennende museum
Etter en stilfull åpning i kunst- og 
kulturhuset, Kabuso, av Samson 
Haaland og frue, bar det rett ut 
til en av kulturens høydepunkter 
i Øystese, museet hvor arbeider 
av lokalkunstneren Ingebrigt Vik 
står utstilt. Visst har vi sett sta-
tuer av Edvard Grieg før – bl.a. 
Foran Gamle Losjen i Oslo – men 
vi skal våge en påstand: Inge-
brigt Viks Griegstatue skulle ha 
vært der isteden! Det samme 
med statuen av Nils Henrik 
Aabel. Men Vik stod på en måte 
fullstendig i skyggen av sin 
samtidige Gustav Vigeland, og 
fi kk ikke sine statuer på plass – 
til tross for at Vik lignet mere på 
Clark Gable en noe annet menneske vi har sett! Men verden er 
«kløyvd» og livet er av og til mer vanskelig enn det behøver å 
være. Ingebrigt Vik betalte en unødvendig stor pris. Men han var 
en topp kunstner som bare historien vil gi det rette format.  

Forts. Side 6

«Det skjedde i de dager», står 
det skrevet. Nå skjer det igjen 
om ikke så lenge. Ikke akku-
rat det samme som den gang, 
men feiringen av det som 
skjedde. Julehøytiden er for de 
fl este av oss den største høy-
tid i året. Julen skal minne oss 
om det gode. Julen skal minne 
oss om verdiene i å ta vare på 
hverandre gjennom kjærlighet 
og omsorg.

Av og til forstår jeg ikke vår kirke. Alt skal forandres. Først foran-
dret de Fadervår. Første gangen jeg ble klar over det stusset jeg, fordi 
når presten begynte, og de eldre i kirken foldet sine hender, sluttet 
de brått og så opp på presten da han plutselig sa: «la ditt navn være 
hellig», noe som betyr noe helt annet enn «hellige vorde ditt navn». 
Og da vi skulle synge «Her kommer dine arme små», ble det ekstra 
vanskelig da koret stemte i med «Her kommer, Jesus, dine små», 
som også betyr noe helt annet. Nå skal ikke Gud være vår Fader 
lenger. Han skal være kjønnsnøytral. Blir det mer fred av den grunn?

Det er noe eget ved julen. I disse dager vil de aller fl este av 
oss forsøke etter beste evne å være snille mot hverandre. God jul, 
sier vi. Vi ser hverandre dypt inn i øynene, og i disse ordene ligger 
det mer enn en tom frase. I en verden full av ufred og elendighet 
ønsker vi vår neste og oss selv noen fredfylte dager sammen med 
familie og venner.

Nå er det engang slik at ikke alle klarer å være så gode venner, 
som en kanskje kunne ønske. Ja, det hender at noen går så langt at 
de blir riktige uvenner. Da kan politiet være gode å ty til.

Det verste jeg kan huske fra mine vakter julekvelden, var utryk-
ning til husbråk. Å komme til et hjem der juletre, pakker og rib-
bebiter hadde gått veggimellom var hjerteskjærende. Det ga meg 
perspektiver på hvor takknemlig jeg kunne være, og kan være, som 
har min ballast med meg fra barnelærdommen, fra min pugging av 
salmevers og mine foreldre som lot meg få frihet til å tro på noe som 
ligger over min forstand.

God jul til dere alle.
Kjell R. Bjerke

Ingebrigkt Vik – likheten med 
skuespilleren Clarke Gable er 
slående.

Ingebrigkt Viks statue av 
komponisten Edvard Grieg.
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Einar Drægebø
Første foredragsholder var advokat Einar Drægebø som opprinnelig 
er politimann, men som har vært politimester og leder av spesialen-
heten på Vestlandet. Nå holdt han foredrag om «Lederen som kul-
turbærer og hva med erfaringslæring i norsk politi?»; et interessant 
emne hvor han først og fremst oppfordret pensjonistene til å delta 
i debatten. «Fyr løs – og gjør det ofte», var Drægebøs klare oppfor-
dring. Det handler om seniorkompetanse – si fra hva du mener, kom 
med synspunkter og sørg for at du får videreformidlet dine erfaringer.

Kjell Bjerke
Forbundsleder Kjell Bjerke fi kk deretter ordet og ga en bred orien-
tering om pensjonsreformen. Det vil føre for langt å gjengi Bjerkes 
foredrag, men la oss nevne noen tall som setter pensjonistene i et 
interessant perspektiv: Det er ca. 650 000 pensjonister i Norge – 
det er 1.7 millioner i Sverige. Av disse 650-tusen, er 400 000 IKKE 
organisert. Det sier noe om hvilket arbeid vi har liggende foran oss 
i organisasjonsarbeidet. Ikke bare innenfor Politiets Pensjonistfor-
bund, men i hele Norge. «Som pensjonister skal vi fortsatt leve!»

Hardanger Fjordhotell var stedet for å ha seminar.

Samson Haaland og hans hustru.

Eiliv Lønningen åpnet seminaret.

Harald Andersen var en dyktig møteleder.
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Øvreviken Pub 
Øystese er ei vakker bygd midt i det vakre Hardanger. Her inviter-
te seminarledelsen til Øvreviken pub med innlagt gåtur gjennom 
både skulpturpark og strandlinje. Inne på puben satt trekkspilleren 
og vertskapet på Øvreviken Pub bød på eplecider i ulike varianter 
fra Steinstø Frukt- og kakebu. Mange toner og mye cider gikk med, 
og deltakerne fi kk også en innføring i ciderproduksjonens hem-
melighet; en hel liten vitenskap i seg selv. Vi fi kk trekkspillmusikk 
fra kollega Martin Hamre til cideren, og stemningen kunne ingen 

si noe på. 100 prosent vellykket! 

En overraskende fortjenstmedalje
Så led det mot kveld og det var tid for middag på Hardanger Fjord-
hotell. På menyen var det hjortefi let med tilbehør og isfontene 
til dessert, men før det ble spist en bit, kom Kongelig sendebud 
og forbundsleder Kjell Bjerke ble tildelt H.M. Kongens fortjenst-
                                                                                Forts. Side 8

Forsamlingen følger nøye med.

Interesserte seminardeltakere.

Harald Andersen og Kjell R. Bjerke.

Diskusjonene foregikk både inne og ute.
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medalje for sin innsats som politimann, velferdssekretær, lærer, 
politiker, overformynder og forbundsleder – en tjeneste som har 
pågått i nærmere 50 år.

I en beveget tale takket Kjell Bjerke for medaljen, men den 
egentlige takken vil han få anledning til å fremføre senere da det 
sammen med medaljen foruten et diplom, hører med en invita-
sjon til Slottet i Oslo for å takker H. M. Kongen personlig.

Medaljeoverrekkelsen var utvilsomt et av seminaret overraskende 
høydepunkter under vignetten «Kappes om å hedre hverandre» 
(se kommentar på side 3).

Sammenslåing
Siste offi sielle post på programmet dag to var et framlegg og en 
diskusjon om fusjon av Politipensjonistene i Bergen/Hordaland 
og Hordalensmennenes Pensjonistlag. Både Eiliv Lønningen fra 

Harald Andersen ansporet til debatt.

August Moldestad (under) hadde viktige innlegg i debatten.

Foredragsholderne fi kk stor oppmerksomhet.

Einar Drægebø holdt foredrag.
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lensmannsetaten og August Moldstad hadde ordet og kom med 
synspunkter og tanker. «Sammen er vi sterke», heter det et sted. 
Ledelsen i de to gruppene skal fi nne fram til hverandre og se på 
et nærmere grunnlag for å slå de to lagene sammen til ett lag; 
ikke for å minske aktiviteten, men for å styrke den og gjøre den 
med slagkraftig.

Å være med i et pensjonistlag er en sosialiserende øvelse. 
Man treffer gamle kolleger og man kan snakke med folk man 
stoler mer enn hundre prosent på. Man har på en måte det 
samme erfaringsgrunnlaget fra den samme etaten – og selv om 
oppgavene har vært ulike, er jobben med «å oppretteholde ro 
og orden og sørge for at all lovlig virksomhet får fortsette» den 
samme. I tillegg er det pensjon og pensjonsrettigheter som står 
på programmet, og her er det også mange synspunkter å ut-
veksle. Det er rett ut sagt sosialt. 

Almanakken er i rute – nå skal 
den være ute!
– Årets almanakk til medlemmene av Politiets Pensjonistforbund 
er i rute, forteller forbundssekretær Olav Haugen. – Nå skal den 
være ute og alle lag og foreninger innen PPF skal ha fått den 
for videre fordeling. Den som ikke har fått den, må for all del ta 
kontakt med oss, så skal vi sørge for at den blir avsendt fra for-
bundskontoret.

Årets almanakk er trykket i 3250 eksemplarer, og koster ca. kr. 
100.000,- å produsere, så medlemmene er hjertelig velkommen 
til å bruke den.

Landsmøte til sommeren
Politiets Pensjonistforbund gjennomfører sitt landsmøte til 
sommeren fra 8. til 10. juni på Hotell Ernst i Kristiansand. 
Landsmøtet etterfølges av et sommertreff fra 11. til 13. juni 
samme sted. Mer om dette med priser o.a. i Politipensjo-
nisten 1 – 2011.

Kven 
kan få 
Kongens 
fortenst-
medalje?
Kongens fortenstmedalje er stifta av H.M. Kong Haakon VII 1. februar 
1908. Statuttane vart reviderte av H.M. Kong Harald V 3. mai 1994:

Statuttane for tildeling lyder:
Kriterium for tildeling av medaljen i sølv
Kongens fortenstmedalje i sølv blir utdelt som løn for: Særleg for-
tenstfull innsats over lengre tid i samfunnslivet i offentleg stilling el-
ler verv, ved innsats i frivillige organisasjonar eller ved anna person-
leg verksemd som er samfunnsnyttig (kunst, kultur, vitskap, sosialt 
og humanitært virke).

Særleg fortenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentleg 
teneste, der innsatsen ligg godt over det normale, og der vedkom-
mande òg har vist aktiv innsats innanfor eller utanfor arbeidsplassen 
sin. Tenestetida må vanlegvis ikkje vere under 40 år.

Fortenstmedaljen i sølv kan òg bli tildelt ein samfunnsborgar der-
som livsinnsatsen kan stå som eksempel for andre, sjølv om innsatsen 
til vedkommande ikkje kjem inn under det som er nemnt i pkt. 1 og 2.

Kriterium for tildeling av medaljen i gull
Kongens fortenstmedalje i gull kan i særlege tilfelle utdelast som 
lønn for:

Ein livsinnsats av landsomfattande rekkjevidd, og dessutan for 
pionerinnsats på eitt eller fl eire område av landsgagnleg natur.

Innsats for kunst, kultur og vitskap, og dessutan for sosialt og 
humanitært arbeid av samfunnsmessig verdi og av landsomfattande 
rekkjevidd som har pågått gjennom lengre tid.

Utvist fortenstfullt forhold ved eitt eller fl eire høve av ekstraordi-
nær samfunnsmessig rekkjevidd eller medverknad til oppfi nningar 
av samfunnsgagnleg art.

Forbundssekretær Olav Haugen har ansvaret for å sende ut almanakkene.
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Fra bokhøsten 2010
Bjørn Bottolvs
Drapet på Taparud Gård
Willy Lindkvist blir funnet drept i stallen 
på Taparud Gård i Maridalen i Oslo. Han 
er eier av gården der unge jenter har 
hester på fôr og rir. Den patruljerende 
politibetjenten Jo Kaasa er først på ste-
det, og sammen med sine kolleger ved 
Majorstua politistasjon i Oslo avdekkes 
det ganske snart at gårdeieren har mis-
brukt noen av de unge jentene som har 
vanket i stallen, og at fl ere personer 
kan ha hatt motiv for å stikke kniven 
i ham. Samtidig får Kaasa beskjed om 
at han har en datter på 19 år som han 
ikke visste om.  

Drapet på Taparud Gård er troverdig, 
spennende og ubehagelig realistisk, og 

er Bjørn Bottolvs sjuende Oslo-krim med den patruljerende politibetjen-
ten Jo Kaasa i hovedrollen. Bottolvs er politipensjonist og medlem av 
Politiets Pensjonistforbund.
Bjørn Bottolvs, 
født 1946, bo-
satt i Bærum og 
forhenværende 
førstebet jent 
ved Oslo poli-
tikammer. Han 
har tidligere 
skrevet to bø-
ker for barn og 
unge og seks 
kriminalroma-
ner – nå fore-
ligger hans sju-
ende. Boken er 
gitt ut av Kolon 
Forlag AS.

Politibetjent Sverre Sandnes
Politihunden Otto 
og klokketyven
Politibetjent Sverre Sandnes er også ute 
med en ny bok i år, nemlig om politi-
hunden Otto og klokketyven, en bok for 
barn – en enkel bok med svært mange 
faktaopplysninger og hund og politi.

I tillegg får du historien om Otto som 
fanger en klokketyv. Illustrert med fo-
tografi e fra Politiets eget arkiv, og med 
muntre, hundekjærlige tegninger. 

Dette en en god gaveide til barn, 
men kanskje mest til barnebarn som 
vil vite mer om politiet. Sverre Sandnes 
forteller lett og levende. Boken er gitt 
ut av forlaget OMNIPAX.

Jørn-Kr. Jørgensen 
Noen rørte ved mitt hjerte
I sin nye bok «Noen rørte ved mitt 
hjerte» skriver Jørn-Kr. Jørgensen fl ere 
essay om det å være menneske, om 
menneskelige forhold, relasjoner, 
psykologi, liv og død og om menin-
gen ved livet. Han gir selvsagt ingen 
svar, men reiser en rekke problemstil-
linger, drøfter disse og trekker noen 
konklusjoner uten å være bastant. 
Han åpner hele tiden muligheten 
for at det fi nnes noe annet – og ikke 
minst noe å strekke seg etter.

I essayet «Noen rørte ved mitt 
hjerte» skriver han om sine hjerte-
infarkt og om sitt møte med norsk 

helsevesen som han ikke kan få fullrost nok. Gjennom to alvorlige 
hjerteoperasjoner var det leger og kirurger som bokstavelig talt rørte 
ved hans hjerte, og i et tildels følelsesladet essay forteller han om 
dette levende, interessant og allmennmenneskelig. Han understreker 
dessuten at han ikke et øyeblikk var redd fordi han var i trygge hender. 
Jørgensen forteller også hva han lærte av sine to hjerteinfarkt; lærdom 
som vi alle kan dra nytte av.

Bokens 53 essay spenner vidt og tar leserne med rundt i Norge, 
til Sverige, til Amerika og til Sri Lanka. Han forteller kort om sine opp-
levelser under tsunamien 2. juledag 2004 da han var midt oppe i det 
når bølger slo inn i Sri Lankas hovedstad Colombo, og han tar leserne 
med til små underlige opplevelser og innfall hvor detaljene får tale for 
å knytte det hele sammen med en setning eller to. Av og til bare ett 
ord. Boken er gitt ut av Commentum Forlag AS i Sandnes.

Nytt Årsskrift fra 
Norsk Politihistorisk Selskap
I år foreligger 16. utgave av Årbok for 
norsk Politihistorisk Selskap; et hefte 
som forteller om kriminalhistorien på 
en litt annerledes måte.

Årsskriftet – som er på hele 160 
sider – presenterer et levende bilde 
av gamle saker, men også av nytt 
stoff som aldri har vært presentert på 
trykk tidligere.

For Norsk Politihistorisk Selskap er 
Årsskriftet et løft, og medlemmer av 
Politiets Pensjonistforbund anbefales 
å melde seg inn i selskapet og få Års-
skriftet fritt tilsendt. Skriv til Norsk 
Politihistorisk Selskap, Postboks 8163 
Dep, 0034 Oslo. Selskapets formann 
er Ingelin Killengreen og Årsskriftets 
redaktør er Jørn-Kr. Jørgensen.
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Nye og gamle ord
Fra 1. januar 2011 må vi forholde oss til nye ord og betegnelser 
når det gjelder vår «pensjonslønn»:

Levealderjustering
Her må du vite hvilket år du er født i, deretter vil teknokratene 
beregne den forventede levetid for ditt årskull ! Summen på pen-
sjonen skal ikke bli lavere enn det du har krav på, men den vil 
ikke holde takt med lønnsutviklingen. Dersom ditt årskull vil få 
økende levetid i forhold til gjennomsnittet vil det gi deg litt lavere 
pensjonsutbetaling pr. mnd.

Pensjonsregulering (Indeksregulering)
Hvis den alminnelige lønnsutvikling for de yrkesaktive er 5 
prosent, så får du bare en økning på 4,25 % i din pensjon.

Pensjonsgrunnlaget
Er vanligvis din sluttlønn ( som nå).

Offentlig tjenestepensjon
En bruttopensjonsordning som skal sikre deg en samlet pensjon 
på minst 66 prosent av lønna du hadde ved full opptjening, som 
er 30 år. (I prinsippet den samme utregning som nå).

Særaldersgrense
Særaldersgrensene beholdes som nå. Også reglen om å kunne gå 
av med full pensjon hvis din alder pluss tjenestetid er 85 år. Jeg 
hadde nær sagt inntil videre !

Samordning
Bruttopensjonen samordnes med Folketrygden. Hvis du har beg-
ynt å ta ut folketrygd før 67 år, spiser du noe av grunnlaget, og 
da kan samlet pensjon bli lavere enn 66 prosent. Dette gjelder 
i høyeste grad våre medlemmer som kan gå av ved fylte 57 år. 
Vi skal komme tilbake til dette «problemet» når vi har den fulle 
oversikt.

AFP
Reglene for oss med offentlig pensjon er uendret inntil videre, og 
veldig forskjellig i den private sektoren.

KRB

Pensjonsreformens virk-
ninger for våre pensjonister 
som er mellom 62 og 67 år 
etter 1.1.2011
Som forbundsstyremedlem i PFF har jeg forsøkt å fi nne ut av om 
pensjonsreformen får konsekvenser for våre medlemmer. La meg 
ta svaret med en gang. Svaret er ja når det gjelder de som er mel-
lom 62 og 67 år etter 1.1.2011.

Med virkning fra 1.1.2011 kan den enkelte som er i denne gruppa 
søke om å få folketrygden utbetalt. Grunnen til dette er at vi skal 
likestilles med andre som selv kan velge å ta ut tidlig pensjon fra 
fylte 62 år. Statens Pensjonskasse har i sommer besluttet at det 
ikke skal foretas avkortning før en fyller 67 år. Det betyr at en i 
perioden 62 til 67 år vil få både pensjon fra SPK og folketrygden. 
SPK har satt en intern frist til 1 september for å være sikker på 
å rekke saksbehandlingen til 1.1.2011. Dette betyr nesten ingen 
ting, kun at dere eventuelt vil få litt mer når dere søker, da det skal 
lønne seg å fortsett i jobb.

Medaljen har alltid en bakside og her er det slik at en da vil få 
mindre fra 67 år og fram til en dør. Krysningspunktet er 84 år. Det 
betyr at hvis en lever til etter at en fyller 84 år vil en tape totalt 
sett på ordningen. Det er og sannsynlig at en vil falle under 66 % 
garantien etter 67 år.

Hva folketrygden vil utgjøre for den enkelte må dere selv gå inn 
på NAV`s hjemmeside og beregne. For kort å repetere, er det de 
20 beste av totalt 40 år i arbeidslivet som teller. M.a.o. hvis dere 
ikke har totalt 40 år med inntekt over 1 G får dere avkortning 
tilsvarende den tiden dere mangler. De som har 40 år og har hatt 
20 år med stor inntekt kan få et greitt tilskudd.

Skattereglene slår og her inn for fullt, og mange som velger den 
nye ordningen får toppskatt som de kanskje ellers ikke ville fått. 
En del av pensjonen forsvinner her.

Hvis jeg skal våge meg ut på å gi et råd er det å se på egen helse. 
Hvis dere tror dere lever nesten evig, og har god helse inn i al-
derdommen, er det kanskje lurt å ikke ta ut alt med en gang. Hvis 
statistikken derimot viser at foreldre og søsken ikke har levd lenge 
vil det vel bli motsatt.

Det er jo og mulig å se litt spenstig på dette. På en studietur til 
Metropolitten Police i London for noen år siden fortalte de om 
valgmuligheten de hadde. Etter 30 års tjeneste kunne de gå av 
med full pensjon for resten av livet eller få en engangs sum på 
ganske mange hundre tusen og deretter 50 % pensjon. De ble 
hevdet at mange valgte engangs summen, kastet ut sin bedre 
halvdel, kjøpte sportsbil og etablerte seg med en mye yngre part-

ner. Etter 5 år var bilen utslitt, partneren reist og eks politimannen 
kjørte drosje på full tid p.g.a. dårlig pensjon. De dagene jeg var 
i London rakk jeg å kjøre drosje med tre pensjonerte politifolk !

Beklager at vi ikke har vært i stand til å komme med noe infor-
masjon tidligere , men Stortinget foretok disse endringen først 
17 juni i år, og etter det måtte SPK ta en avgjørelse for hvordan 
dette skulle håndteres. Da forbundsstyret tok sommerferie hadde 
vi derfor ingen ide om hva som ville bli utfallet.

E. Eystein Loftesnes
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Året 2011 og skatt for pensjonister
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010/2011 
er i Stortinget til behandling. I skrivende stund vet 
vi ikke hva resultatet blir for oss pensjonister.  Det 
som blir vedtatt blir etter all sannsynlighet noe vi 
må leve med i mange år framover.. 
Hvorfor jeg skriver det er med utgangspunkt i den erfaringen vi 
har med omlegging av fradrag og skatt for oss over lang tid.  

Politiske lovnader
Vi hadde håpet at Stoltenbergregjeringen hadde tilbakeført lik-
hetsprinsippet i statsbudsjettet 2010/2011. I 2005 lovte Ap-Sv og 
Sp at skattenivået fra 2004 skulle videreføres.  Denne velgerga-
rantien har de ikke oppfyll overfor pensjonistene og de skjerper 
skattebyrden for pensjonistene i statsbudsjettet for 2010/2011.

Trygdeavgiften
Det foreslås i statsbudsjettet at den såkalte sykedelen kun skal 
økes for pensjonistene – fra 3 % til 4,7 %. I dagens teknologiske 
verden må det kunne gå an å øke den fra 7,8 % for de yrkesaktive 
til 8 %.  Det gis ingen begrunnelse for hvorfor bare pensjonistene 
skal betale mer. Med en slik endring er det fullt mulig å opprett-
holde 3 % trygdeavgift for pensjonistene.

Minstefradraget
Før stortingsvalget i 2009 lovte Frp v/ Karl I. Hagen i SAKO møte 
på Sundvolden at deres parti skulle rette opp den urettferdige re-
duksjonen av minstefradraget som Bondevikregjeringen innførte 
i 2005, nemlig å splitte størrelsen på minstefradraget. Vi kan ikke 
se at Frp fremmet noe forslag til statsbudsjettet i 2009/2010.  

Er du i aktiv tjeneste har du nå et minstefradrag på 36 prosent av 
lønnsinntekten, minimum kr. 31.800,- og maksimum kr. 70.350,-

(2009). For oss pensjonister er den på 26 prosent, minimum kr. 
4.000,- og maksimum kr. 58.900,-. Dersom du har inntekt ut over 
pensjonen, må du tjene mer enn kr. 195.417,- for å kunne bruke 
minstefradraget for ditt aktive arbeide. Ta utgangspunkt i forskjel-
len mellom kr. 31.800,- og kr. 4.000,-. Hva er det som tilsier at 
kostnadene knyttet til å være yrkesaktiv er annerledes enn for 
pensjonistene? Ingen av pensjonistenes utgifter til forsikring, 
strøm, kommunale avgifter, telefon, TV lisensen, årsavgiften for 
bilen eller prisene på mat reduseres i takt med alderen. Det fi nnes 
ikke i offentlige dokumenter noen begrunnelse for at pensjonister 
er rikere enn de yrkesaktive og dermed kan betale full pris.

Blir svaret som Trond Kirkvaag jr. sa det i en sketsj: «Det bare er 
sånn!»

Avkorting for ektefelle
Det er kun en mindretallsregjering ledet av Kjell Magne Bondevik 
som etter et forslag fra Frp  ved Carl I. Hagen fi kk redusert avkor-
tingen fra 22 % til 15 %. Etter det har det stått stille. Det er på 
tide å gjøre noe med dette nå. Det er og blir en usosial og urett-
ferdig ordning fordi begge ektefellene gjennom et langt aktivt 
yrkesliv har innbetalt sin andel til folketrygden. I 2011 kommer 
en ny ordning for kommende pensjonister. Det betyr at ingen nye 
pensjonister kommer inn i ordningen. Det skjer imidlertid frafall 
i den andre enden. I sum betyr det at ordningen blir mindre og 
mindre kostnadsdrivende i statsbudsjettene. Det er på høy tid at 
Stortinget gjør noe med dette.

Regjeringens forslag
Regjeringen foreslår at minstepensjonister uten annen inntekt enn 
minstepensjon og uten formue over kr. 700.000,- fortsatt skal slip-
pe å betale skatt/trygdeavgift. Alderspensjonister med pensjon 
lavere enn et bestemt knekkpunkt (foreslått kr. 318.000,- ), vil 

stort sett få litt lavere skatt. For minstepen-
sjonister som har arbeidsinntekt ved siden 
av pensjonen går marginalskatten ned fra 
40,7 til 32,7 prosent.  For dem som har kapi-
talinntekt (renter), går marginalskatten ned 
fra 55 prosent til 28 prosent. Skattelettelsen 
på pensjon ligger hovedsakelig på pensjo-
ner mellom kr. 250.000,- og kr. 318.000,-. 
Fra kr. 318.000,- starter skatteskjerpelsen 
med stigene pensjon.  Med en pensjon på 
kr. 500.000,-, får du kr. 13.923,- pr. år  mer 
i skatt.  

Knekkpunktet
Knekkpunktet er som sagt kr. 318.00,-. Her 
følger en tabell som viser skattelettelse og 
skatteskjerpelse i regjeringens forslag:
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Alltid plass til en kopp kaffe
Når tingene i ditt liv virker nesten uoverkommelige; når 24 timer pr. 
døgn ikke er nok, så husk historien om syltetøyglasset og kaffen. 
En dansk professor sto foran sine fi losofi studenter med noen ting foran seg. Da timen 
begynte, tok han, uten å si et ord, frem et meget stort og tomt syltetøyglass og begynte 
å fylle det med golfballer. Da han hadde gjort det, spurte han klassen om glasset var 
fullt, og de var enige om at det var det. 

Så tok professoren en kasse med småstein fram, og begynte å helle dem ned i glas-
set. Han ristet glasset lett, så småsteinene fordelte seg imellom golfballene. Deretter 
spurte han igjen studentene om glasset var fullt, og det mente klassen at det var. 

Deretter tok professoren en kasse med sand fram og begynte å helle den opp i glas-
set. Sanden fylte naturligvis det resterende hulrommet i glasset. Igjen spurte han om 
det var fullt. Klassen svarte enstemmig JA. 

Til slutt tok professoren to kopper kaffe og helte dem begge ned i glasset. Hulrom-
met som var mellom sandkornene, ble nå effektivt fylt. Studentene lo. 

«Nåve», sa professoren, da latteren var stilnet av. «Hvis dere nå forestiller dere, at 
dette glasset representerer deres liv. Golfballene er de viktige ting i livet – deres familie, 
kjærester, barn, helse, venner og yndlingspasjoner – de ting som, selv om alle andre ting gikk tapt, og bare disse tingene var tilbake, 
likevel ville gjøre deres liv fullkomment. Småsteinene er de andre tingene, som betyr noe – sånn som jobb, hus, bil osv.... sanden er 
alle de andre småting». 

Professoren fortsatte: «Hvis dere putter sanden ned i glasset først, er det ikke plass til verken småsteinene eller golfballene. Det 
samme gjelder i livet. Hvis dere bruker all deres energi og tid på de små ubetydelige tingene, får dere aldri plass til det som er viktig 
for dere. 

Vær oppmerksom på de ting, som er avgjørende for deres lykke. Lek med barna. Pass på helsen! Invitér deres partner på middag. 
Opplev kultur eller sport, ta en runde til på golfbanen eller gjør noe bra for samfunnet. 

Det vil alltid være tid til å gjøre huset rent og ordne avløpene. Ta dere av golfballene først – de ting som virkelig betyr noe. Få styr 
på det dere vil prioritere – resten er bare sand.» 

En av studentene rakte hånden i været og spurte hva kaffen representerte. Professoren smilte: «Jeg er glad for at du spør. Det er bare 
for å vise, at uansett hvor fullstappet ditt liv synes å være, så er det alltid plass til et par kopper kaffe sammen med en venn».

Enker og rettferdighet
Enkelte ganger blir vi litt fortvilet på forbundskontoret. Særlig når vi får 
henvendelser som etter våre logiske evner åpenbart må være galt eller 
feil forståelse av byråkratene og teknokratene i det offentlige rom. Vi tar 
opp sakene og prøver å fi nne ut hva som er rett og galt.

Våre medlemmer er i alt vesentlig, i alle fall 99%, medlemmer av Sta-
tens Pensjonskasse. Det ligger i lov og avtaler at vi skal ha 66% utbetalt 
i pensjon av den pensjonsgivende inntekten vi hadde da vi sluttet. Vår 
hustru får avkortet sin pensjon i med 85%. Så er livet slik at noen av oss 
dør og det sitter igjen en enke med ansvaret for hus og hjem, kanskje 
også en bil og ei hytte som begge to gjennom et langt samliv har klart å 
skaffe seg. Alle utgifter blir i det vesentlige de samme for den som sitter 
alene igjen.

Da får vi spørsmålet når NAV har regnet på det og iverksetter utbeta-
ling av den «nye» pensjonen til enka; «Hvor er min pensjon?». Hun har i 
alle år arbeidet med liten inntekt, men med fratrekk av 85% pluss, pluss, 
så ble det igjen noe netto som hun og mannen hadde til felles utgifter 
og livsopphold. Hennes pensjon er forsvunnet i NAV’s regnestykke og hun 
sitter igjen med 60% av de 66% som mannen hadde i pensjon. Er dette 
riktig, og i så fall, er det rettferdig?

Brutto inntekt Gjeldende regler Forslag til nye regler
150 000 28 220 28 220
200 000 26 546 26 567
250 000 22 969 24 277
300 000 21 433 22 827
350 000 23 833 21 377
400 000 26 233 19 927
450 000 33 133 22 977
500 000 37 441 23 518
550 000 39 841 25 068
600 000 42 241 26 618

Se nøye på lettelsen f.eks. kr. 200.000,- og skjerpelsen på kr. 
400.000,-. Gir man lite med en hånd og tar man igjen mye med 
den andre ?

Våre medlemmer er høyst oppegående og vil følge nøye med på 
hva Stortinget vedtar.  

Kjell R. Bjerke
forbundsleder
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Oslopensjonistene på tur til Østerrike
Søndag 5.9.10 møttes 25 blide og forventningsfulle deltakere på  
terminalen til Danskebåten. Første etappe var med ferja til Køben-
havn.  Brustad Buss med sjåførene Ole Johan og Arne Gunnar, samt 
reiseleder Ragnhild møtte oss på kaia.

Foruten medlemmer fra OPP hadde vi med fi re fra Asker og Bæ-
rum, samt en fra Larvik/Sandefjord. Været var topp og havet helt 
fl att. Etter et velsmakende koldtbord, var de fl este i danserestau-
ranten og ristet løs til god musikk. Vi hadde med noen riktige dan-
seløver som stod på til langt ut på natten.

Etter frokost dagen etter gikk ferden til Gedser og ferje til Rodstock. 
Herfra videre til Dessau, hvor vi overnattet. Tidlig opp tirsdag mor-
gen for frokost og videre sørover og gjennom Achenpasset til Zell 
am Ziller, hvor vi bodde fem dager på hotell Gasthof Bräu. Vi fi kk 
fl otte store rom.

Onsdag var det egentlig til «fri benyttelse», men sjåfører og reise-
leder foreslo å reise til byen Mayhofen og ta taubanen og videre 
med stolheis opp til toppen av fjellet Henken. Alle stilte opp og vi 
svevde/dinglet høyt over landsskapet, byttet over til stolheis på 
siste etappe opp til toppen. Her fi kk vi kjøpt gode varme spesi-
aldrikker som vi nøt i strålende sommervær ca 2200 m.o.h. I det 
fl otte været tok de fl este bena fatt ned til taubanen, som brakte 
oss ned i dalen igjen.

Torsdag tur til krystallfabrikken Swarovski med omvisning og an-
ledning til kjøp. Det ble handlet mange fl otte ting. Videre reiste 
vi til den kjente vinterbyen Insbruck, hvor vi ruslet rundt i gaml-
lebyen, som var helt spesiell.

Om kvelden var vi oppe på et sted i fjellet, hvor vi deltok på en 
tyroleraften med sang, dans og vin. Flere av deltakerne stilte opp 
i dansen, og det ble en riktig livlig aften.

Fredag busstur opp i fjellene og helt til Keiser – Frantz Josefs -høy-
den. Vi kjørte over to fjellpass og var ca 2500 m.o.h. Bratte veger 
med masse kyr som utrolig nok beitet i de ekstreme bratte grass-
kledde dalsidene. Det var etutrolig skue over daler og fjell. Troll-
stigen kunne ikke måle seg med disse vegene. På Frantz Josefs 
høyden hadde vi lunch og beskuet ville murmeldyr som levde på 
stedet.

Lørdag var avsatt til fri benyttelse, men de fl este tok turen med 
den lokale smalsporjernbanen til Mayrhafen. Etter middagen had-
de vi samling i baren, da dette var siste kveld i Zell am Ziller.

Søndag morgen satte vi nesen hjemover og kjørte ca. 70 mil til 
Hildesheim, hvor vi ankom noe sent p.g.a mye trafi kk og kø på 
motorveiene.

Mandag fortsatte vi mot Kiel og var innom et stort varehus før 
vi inntok Color Festival. Under middagen ombord overrakte Åse 
sjåførene og reiselederen en liten oppmerksomhet, samtidig som 
hun takket for en fi n tur. Etter middagen samlet vi oss i restauran-
ten og overvar showet og deretter en liten tur på dansegulvet.

Tirsdag morgen ankom vi Oslo, hvor vi tok farvell med hverandre. 
Alle var enige om at det hadde vært en meget hyggelig tur, men vi 
kunne gjerne vært fl ere. Vi savnet noen av de gamle «traverene», 
men de dukker forhåpentlig opp senere.

Ohj

Pensjonistbussen med politi-
pensjonister til Østerrike.
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Med Østfoldpensjonister på bryggeribesøk
Av Bjørn Aas/Fredrikstad
Tirsdag 19.10.10 inviterte Sarpsborg pensjonistlag alle pensjonist-
lagene i Østfold til deltakelse på besøk ved Borg Bryggeri i Sarps-
borg. Det møtte 25 medlemmer fra Moss, Sarpsborg og Fredrikstad.

Leder Torbjørn Finn ønsket velkommen med å si at «kilden» 
på stedet var stor, og at den ikke ville gå tom under vårt besøk. 
Undertegnede og et par andre prøvde så godt vi kunne på å tøm-
me kilden, men resultatet ble en tung onsdags morgen.

Deretter ble vi rikelig bespist med spekemat og tilbehør. De 
gode historiene og latteren kom fram, og det hele ble en god gam-
meldags «Thorvald-aften». 

Jeg har i tidligere innlegg i Politipensjonisten etterlyst hvor det 
er blitt av medlemmene. Til dette arrangementet kunne det ha 
møtt opp ca. 120 medlemmer, og det var ikke til å unngå at dette 
ble nevnt i løpet av kvelden.

Jeg har fått fl ere tilbakemeldinger på nevnte innlegg, og jeg for-
står at det ikke alltid har vært like god kjemi blant medlemmene. 
Mange synes dette er leit, og sier at vi er ferdige med «jobben», 
og at vi må legge alt dette bak oss.

Under et innlegg på nevnte sammenkomst fortalte jeg en his-
torie som jeg hørte på bedehuset Betel, under noe mann kaller 
Bedehusland på Finnøy i Rogaland. En historie som kan minne oss 
om problematikken jeg har nevnt i innlegget. Historien har jeg kalt 
den lille fuglen.

Den lille fuglen
Et fuglepar satt på en gren og så ned på sin sønn som sto klar til 
å kaste seg ut på egne vinger. Til slutt slapp fuglen seg ut, og de 
stolte foreldrene kunne se at han kunne fl y.

Til foreldrenes sorg, så slo den lille fuglen seg sammen med 
kråkene, som han mente var noen spennende fugler. De bråket og 
skrek hele dagen lang.

Da høsten nærmet seg, sa foreldrene en dag at det nå var på 
tide å reise til sydens varme land. Fuglungen sa nei, han ville ikke 
reise for han hadde det så kjekt med sine venner. Foreldrene fl øy 
derfor av gårde uten ungen.

Da høsten kom, og det ble kalt og dårlig med mat, tenkte fugl-
ungen at han måtte fl y etter sine foreldre til sydens varme land. 
Han la derfor ut på ferden sydover.

Det gikk slik under ferden at han ble ført opp i høyere luftlag 
av oppgående luftstrømmer, og da han kom veldig høyt opp, frøs 
vingene og han stupte i bakken et sted nede i Skåne.

Utmattet og forfrossen ble han liggende på marken. Tilfeldigvis 
kom det en ku gående forbi, og i det den passerte, så gjorde kua 
fra seg på fuglen.

Varmen fra kumøkka gjorde sitt til at fuglen ble oppvarmet og 
kom til seg selv, slik at den igjen kunne ta til vingene og fortsette 
sin tur mot sydens varme land.

Moralen i denne lille historien er: Det er ikke alle skiter på deg, 
som vil deg noe vondt her i verden.

Solør er i vinden
Torsdag 21. oktober var undertegnede invitert til vår nye Politiets Pensjonistforening Solør. De skulle møtes hjemme 
hos lensmann Per Dahl på Namnå, og det passet fi nt for Randi og meg da vi har vår fritidsbolig i Finnskogen.

Solør er i siget og har en ivrig og strukturert leder i Hans Johan Finne. Han er ikke den som gir seg i første svingen. 
Jeg var bedt om å komme for å orientere om den nye pensjonsreformen og ikke minst de nye skattereglene som 

blir iverksatt 1. januar 2011. Regjeringen hadde lagt fram sitt forslag til nytt statsbudsjett 2010/2011 og det var 
viktig for meg å få tak i de nye tallene. Vår nye teknologiske verden gjør det mulig å spørre Finansdepartementet 
om hjelp. Og sannelig – hjelp kom så raskt at det var en fornøyelse å kunne presentere de siste tallene – selv om de 
var nedslående for de fl este i forsamlingen!!  

Hans fi kk med seg fakta og han er den som gjør det som vi alle burde gjøre, nemlig å ta direkte kontakt med stortingsrepresentanter. 
Jeg vet hvem han snakker direkte til – og som lytter fordi de ikke har satt seg inn i detaljene godt nok. Om han og vi når fram er en 
annen sak. Ofte er selve dialogen det mest verdifulle.

Det meste av kvelden gikk imidlertid med til sosialt samvær. Og når sant skal sies så har jeg ikke ledd så mye og så godt på lenge. Da 
drøset gikk over og langs bordet med gamle og gode-vonde og tragiske – men aller mest morsomme lensmannshistorier fra Solør – på 
god dialekt, ja da koste jeg meg. I bilen hjem tidlig natt gjennom de dype skoger opp til Løvhaugen – lo jeg av og til høyt for meg selv. 
Men det var bare elgen som hørte det; Randi satt jeg av i fritidsboligen i Finnskogen. Jeg møte ingen biler på den ensomme veien. Fem 
mil i stillhet og ro med et smil om munnen.  KRB



Vi vet at mye kan gå galt, derfor dekker våre boligforsikringer usedvanlig mye. Velger du Superforsikring 
på bolig er du sikret bred dekning. Skulle det skje noe med boligen din som ditt forrige forsikringsselskap 
dekket, kan du være trygg på at du får dekket det samme hos oss. Garantien gjelder i 2 år. 

Som medlem av Politiets Pensjonistforbund får du 20 % rabatt på denne forsikringen. Medlemskapet gir 
deg også 20 % rabatt på forsikring av privatbil, fritidsbåt, verdisak, hytte og feriebolig i utlandet samt 
8 % rabatt på reiseforsikring. I tillegg tilbys du en meget gunstig innboforsikring.

Husk å oppgi avtalenr. 100.

Les mer på www.if.no eller ring oss på 02400
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