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PPFs kontor i Oslo er nå bemannet onsdager og 
torsdager fra kl. 09.00 til 15.00. Kontoret ligger i 
Politidirektoratets bygg på Majorstuen i Oslo. 

Tanker etter et Landsmøte
Sommeren er allerede over! Jeg håper dere alle har hatt noen 

gode, og ikke minst avslappende dager rundt om i hele  
landet. Så vidt jeg har fått med meg så har været vært varieren-
de, men noen godværsdager antar jeg dere alle har hatt.

Det er forholdsvis få henvendelser til forbundskontoret om 
sommeren. Det merkes at lagene/foreningene stort sett tar 

seg fri fra foreningsarbeidet, og at medlemmene nyter «late 
dager». Det er bra. De henvendelsene som har kommet har  
for en stor del vært relatert til ulike forsikringsordninger og 
medlemskapet i PPF.

Landsmøtet ble gjennomført i begynnelsen av juni på Sundvolden Hotell. Det var et godt 
landsmøte preget av enighet. Beretninger og regnskap ble godkjent uten merknader, og 

det var et enstemmig landsmøtet som stilte seg bak budsjett- og forslaget til handlings- 
plan for perioden 2019–2021. Det er en plan som peker ut de viktigste målene for arbeidet  
i organisasjonen vår. Ikke bare for forbundskontoret, men for hele organisasjonen. 
Det kom gode og konstruktive innspill under behandlingen av de enkelte punkter i  
handlingsplanen som styret tar med seg i arbeidet for å kunne kvittere ut flest mulig av 
sakene i neste landsmøte.

Hovedmålet denne perioden er arbeidet med pensjonsrettigheter/-økonomi. Sammen-
setningen i Stortinget gjør at disse målene ikke er enkle å finne en løsning på. Det betyr 

ikke at kravene er glemt, eller gjemt i en skuff.  Skal vi få dette til, trenger vi å stå sammen 
– for vår del sammen med Pensjonistforbundet/SAKO – som til sammen har godt over 250 
000 medlemmer. Det er en kraft i seg selv. Men vi har en tendens til å prate om de sentralt 
– og vi lokalt. Det må vi slutte med – det er viktig at vi sammen tenker og handler helhetlig 
for å bli en best mulig organisasjon for våre medlemmer.

Landsmøtet var positive til at det arbeides med en plan for forbundets informasjons-  
og kommunikasjonsstrategi med særlig vekt på hvordan hjemmesiden og Politi- 

pensjonisten. Vi forsøker å finne en arbeidsmåte og metode der de to best mulig kan utfylle 
hverandre. Målet er å bli så gode som mulig i arbeidet med å informere/kommunisere 
med medlemmene.

Det ble heller ingen debatt eller innvendinger fra Landsmøtet om å stanse utsending  
av kalenderen. Litt overraskende kanskje, men det er nærmest umulig å forsvare  

kostnadene med ordningen som er veldig høy sett i forhold til andelen medlemmer som 
aktivt bruker 7. sansen.

Det er kommune- og fylkestingsvalg denne høsten. Forbundsleder deltok fire dager  
under Arendalsuken sammen med Pensjonistforbundet som hadde satt følgende  

temaer på dagsorden: Hvordan bli eldre i et samfunn som dyrker ungdom? Hvordan få 
til gode måltider for eldre og pleietrengende? Hvordan tilpasse boligen til alder og livs- 
situasjon? Og hvordan fungerer fastlegeordningen for eldre? 

Sentrale politikere, men også andre sentrale aktører innenfor de ulike temaene var  
invitert og deltok i debattene som godt besøkt av publikum. Leder i Pensjonistforbundet,  

Jan Davidsen, hadde hektiske dager og det er liten tvil om at tilstedeværelsen under  
Arendalsuka og muligheten til å påvirke det politiske miljøet, er vesentlig for å nå viktige 
mål for oss. 

Som medlem av PPF tok jeg også dette året turen til Seniorkonferansen. Denne gangen  
var konferansen lagt til Sæter gård, Kongsvinger i begynnelsen av august. Det er  

fjerde året konferansen blir arrangert av Oslopolitiets pensjonistforening – og denne gangen 
sammen med Kongsvinger, Østerdal og Romerike politipensjonistlag. Arrangørstaben, med 
Øyvind Røen i spissen, har funnet ei god ramme rundt samlingen med interessante fore-
drag/foredragsholdere, litt bevegelse utendørs i en sosial ramme og ikke minst god tid til 
sosialt samvær med tidligere kolleger. Dette skaper og opprettholder nettverk, gir litt faglig 
og kulturelt påfyll og ikke minst så møter en tidligere kollegaer. Deltakerne trivdes åpenbart 
med dette opplegget, og det samme gjorde jeg. All honnør til arrangørene for vel utført 
konferansen. Andre lag/foreninger vurderer lignende samlinger andre steder i landet, noe 
jeg håper de lykkes med – kanskje allerede neste år.

Bjørn Egeli, forbundsleder PPF
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En kveld ringte mobiltelefonen. Jeg hadde ikke tid til å ta den, så 
jeg «trykket den av». Jeg så hvem som ringte, men kunne ikke 
svare da jeg var opptatt med noe annet.

Senere på kvelden ringte telefonen på nytt. Det var en lærer – eller 
lærerinne som det het den gangen – som hadde vært min klasse-
forstander i 3. klasse på folkeskolen. 

Nå ringte hun igjen som hun har gjort jevnlig i 55 år (!) og det var 
like hyggelig å høre stemmen hennes nå som ellers.

- Du, åpnet hun litt heseblesende, jeg ringer for å si takk og adjø. 
Takk for det du har betydd for meg og adjø fordi jeg opplever at 
livet går mot slutten. Jeg ringer fra Rikshospitalet, og det er ikke så 
mye mer å hente. Jeg vil bare si takk...

Visst visste jeg at hun hadde vært syk og at hun nylig hadde mistet 
en sønn plutselig og uventet i alvorlig sykdom, men at det stod så 
dårlig til som hun sa, visste jeg ikke. Hun gikk i sitt 78 år. Dette var 
det ikke vanskelig å forstå at var alvorlig.

- Takk for det du har vært, sa hun. - For at du har hørt på meg og 
for at vi alltid har hatt det hyggelig sammen. Takk for alle gode 
samtaler.

Jeg ble litt perpleks og visste ikke hva jeg skulle si. Men fikk takket 
tilbake, og det siste jeg sa før hun la på røret var... «lykke til på den 
siste reisen». Det er ikke lett å si noe fornuftig i en sådan stund; 
det kan jeg love deg. De klokeste er kanskje  bare å være til stede 
med stemmens nærvær.

Det gikk ikke 14 dager en gang før dødsannonsen hennes stod på 
trykk i Aftenposten. Hun hadde rett. Tiden var inne. Hun opplevde 
at hun skulle krysse de spor vi alle en gang skal krysse enten vi vil 
eller ikke uavhengig av hvem vi er, hvor vi har bodd og forsåvidt 
også hvor gamle vi er. «Ingen kan legge en hårsbredd til sitt liv».

Så kom jeg til å tenke på noe annet: En venn av meg fortalte at 
hans kone døde plutselig hjemme helt uten forvarsel. «Jeg kom til 
med en gang, og så at noe var galt. Livet hennes stod ikke til å  
redde, og før hun døde, sa hun til meg: «Hjelp meg gjennom  
dette...» 

- I ettertid har jeg tenkt at det hun sa de siste sekundene av sitt 
liv egentlig samler vårt ekteskap: Vi hjalp hverandre for å hjelpe 
andre. Verre og vanskeligere er det ikke», forteller mannen som 
hadde vært gift med den samme kvinnen i over 50 år.

«Jeg vil si adjø», sa min lærer. «Hjelp meg gjennom», sa min venns 
hustru. Begge var bevisste og ville noe mer... De strakk begge det 

«Takk, hjelp meg gjennom...»
viktigste av alt lenger enn de 
fleste, lenger en det vi tenker 
på i det daglige, men som vi 
har meget godt av å bli minnet 
om både en, to og tre ganger – 
nemlig kjærlighetens kraft som 
slår rett igjennom både tanker 
og ord, og som setter seg der 
den skal: rett i hjertet. Men det 
må være ekte og ikke planlagt. 

Særlig var min 3. klasselærers handlemåte et eksempel til etter-
følgelse. Tenk å kunne si takk for livet på en skikkelig måte. Tenk 
å kunne gjøre opp bestikket og reise. - Tenk å kunne be om hjelp 
til å komme gjennom... Og tenk å få lov til å hjelpe. Større kan det 
ikke være.

Jørn-Kr. Jørgensen

«De gamle er fortsatt eldst»

Det er slik her i verden at «de gamle er fortsatt eldst», og i 
mai samlet nesten tilfeldig fem av Oslo politidistrikts politi- 
pensjonister seg i vakta på Sentrum politistasjon i det gamle 
POD-bygget i Oslo – fra. v. sittende Gunnar Walle. Tommy 
Bruland, Iver Stensrud og Bjørnar Gilberg – sittende t.h. Knut 
Nysæter. Den første og den siste har pensjonistjobb i politiv-
akta, mens de tre andre kom for å hilse på i anledning Kåre 
Stølens avskjed fra Oslo politidistrikt og innmelding i Politiets 
Pensjonistforbund. Vi tør ikke tippe hva «drøset» gikk om ved 
dette møtet, men at det var noe, er helt sikkert. Smilet og 
latteren sitter løst – slik skal det være når gode, gamle politi-
kolleger møtes.
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Det er alltid en egen stemning 
og stillhet i salen de siste mi-
nuttene før Landsmøtet settes, 
og de siste fem, seks minuttene 
brer forventningen seg i denne 
gang den store møtesalen på 
Sundvollen hotell ikke langt fra 
Hønefoss. Med 61 delegater fra 
ulike lag og foreninger i Poli-
tiets Pensjonistforbund, pluss 
gjester og foredragsholdere, 
kunne formannen i lokallaget, 
Jon Onshus, ønske velkommen 
til Hole kommune på Ringerike.

Etter en kort liten historisk innled-
ning om stedet hvor Landsmøtet ble 
satt og andre formelle opplysninger, 
fikk PPF forbundsleder Bjørn Egeli 
ordet for å holde årets minnetale 
over 115 kolleger og medlemmer 
som er døde siden siste Lands- 
møte; blant dem tre hederstegnsinne- 

havere: Åse Sønju (død 23.3.19)  Torbjørn Bratvold (død 9.12.18) og Trygve 
Rindahl (død 1.5.19). PPFs nestleder, Martha Kalland, var fanevakt- og lys- 
tenner, og talen og lystenningen innledet en høytidelig stund med ett minutts 
stillhet etter talen i respekt for våre avdøde kolleger og venner. - Når vi nå 
minnes våre avdøde kolleger takker vi for følget, og for fellesskapet i politi- 
etaten og for kollegialiteten. Vi minnes hver enkelt med takknemlighet og med 
respekt, sa PPF-lederen.

I sin velkomsttale til Landsmøtet trakk Bjørn Egeli sammen en del av virksom-
heten i Landsmøteperioden (en beretning som kan leses i Politipensjonisten 
2-19). Som organisasjon er PPF opptatt av å se fremover, og Bjørn Egeli fort-
satte – hans tale gjengis i sin helhet (i kursiv) for å nå de av PPFs medlemmer 
som ikke var på Landsmøtet. Det er en viktig tale. Her er den:

«Dette er mitt første Landsmøte som leder, og la det være sagt med en gang 
– jeg er spent, men gleder meg til noen spennende dager sammen – og her 
er mange kjente fra tidligere.

For tillitsvalgte er Landsmøtetid – høytid. Landsmøtet er organisasjonen  
høyeste myndighet - og det engasjerer, og bidrar forhåpentligvis til motivasjon 
for tillitsvalgte sentralt og lokalt - til å arbeide videre til beste for medlemmene.

Landsmøtedelegatene skal innledningsvis ta stilling til de ulike beretningene  
og regnskapet, -og forhåpentlig vis godkjenne disse. Så behandling av  
veien videre – i første rekke for de neste to årene gjennom behandlingen av 
handlingsplanen – og legge føringer for de økonomiske rammene gjennom 
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budsjett. Handlingsplanen blir arbeidsmålene for perioden – derfor er det både 
viktig og bra at dokumentet og målene er så godt forankret i organisasjonen 
gjennom delegatene i Landsmøtet – da Landsmøtet er organisasjonens høy-
este myndighet.

Forbundsstyret har jobbet godt og målbevisst sammen om de vedtatte mål i 
handlingsplanen for perioden, vedtektsoppgaver, faste gjøremål og med saker 
som har blitt fremmet underveis i perioden - og alle til organisasjonens og 
medlemmenes beste. De oppgaver som det har vært mulig å løse innenfor 
tidsrammen, er fullført.

Forbundet har avtale om kontorplass i Politidirektoratet – en avtale som for- 
øvrig går ut i 2021. Kontoret har vært betjent av forbundssekretæren onsdager 
og torsdager.  Jeg har vekslet på å være på forbundskontoret, og å arbeide 
hjemmefra. Ved situasjoner som krever vår tilstedeværelse har kontoret vært 
bemannet også til andre tider. 

Vi har fordeler med å være plassert i POD. Når det gjelder tilgang til rekvisita 
og frankering har vi anledning til å benytte materiell og tjenester tilhørende 
POD, noe vi sparer både penger og tid på. Det er vi fornøyd med.

Men vi har også noen utfordringer; Av sikkerhetsmessige hensyn gis ingen av 
oss på Forbundskontoret tilgang til nettverket i POD fordi vi ikke har et ansatt-
forhold her. Dette medfører noen utfordringer.  Vi kan ikke foreta booking av 
møterom, og etter januar 2019 er det heller ikke mulig å ta utskrift/kopiere/ 
eller skanne uten en brikke som er linket opp mot brukers BID. Forbunds- 
kontoret har derfor gått til innkjøp av en kopieringsmaskin, som er plassert 
på kontoret. 

Forbundet vil gjerne oppfattes som en åpen og tilgjengelig organisasjon for 
medlemmene.  Å besøke oss i POD’s sine lokaler er ingen enkel sak – det er 
ikke enkelt å bare «stikke innom en tur».  Til det er sikkerhetstiltakene blitt 
veldig omfattende – og slik må det antakelig være. 

Høytid ved åpningen av PPFs Landsmøte på 
Sundvollen hotell.

PPFs nestleder, Martha Kalland, var fatevakt og lystenner dag PPFs leder, Bjørn Egeli, 
holdt minne- og velkomsttalen.
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På grunn av disse forholdene har vi hatt samtaler med Politiets Fellesforbund 
om å leie/flytte inn hos dem.  PF er i ferd med å etablere seg i nye lokaler – 
og de er en viktig og nyttig samarbeidspartner for oss, og som bidrar positivt 
på ulike områder.

Månedskifte mai/juni hadde vi 4365 medlemmer.  De aller fleste er med- 
lemmer i et av våre 41 lokale lag/forening, men det er også noen direkte-
medlemmer. Forbundet har økt med om lag 500 medlemmer i perioden –  
250 pr år.

Andre sammenlignbare pensjonistorganisasjoner på vår størrelse sliter med 
opprettholde medlemsantallet – mens vi øker betydelig – det er en veldig 
positiv og ikke minst hyggelig utvikling.  Den gode avtalen vi har med Politiets 
Fellesforbund om direkte overføring fra dem til oss, og at de får de samme for-
delene som de har i PF - er den viktigste årsaken til denne markante økningen. 
Eller kanskje er vi, PPF, mer attraktive enn vi selv er klar over?

Landsmøtet 2017 prioriterte forhandlingsrett og fjerning av underreguleringen 
som de viktigste sakene. Lønnsforhandlingene mellom LO og NHO for 2019 
resulterte i det beste oppgjøret for arbeidstakerne på flere år. 

Frem til 2011 fikk pensjonistene den samme velstandsutviklingen som lønns-
mottakerne. Det ble sikret gjennom å oppregulere pensjonene i takt med 
lønnsveksten. Men med pensjonsreformen ble det innført en underregulering 
av pensjonene. Forhandlingene i trygdeoppgjøret opphørte, og det ble innført 
et fast fratrekk på 0,75 prosent av lønnsvekst når pensjonen skulle reguleres.

Dette har ført til at pensjonene hvert eneste år de siste fire årene har økt 
mindre enn prisveksten. Kjøpekraften av en gjennomsnittlig pensjon har i  
perioden 2014 til 2019 blitt redusert med til sammen 30 000 kroner, som følge 
av at den ikke har holdt tritt med prisene. 

Årets oppgjør vil gi en liten økning for en gjennomsnittlig pensjon fra folke-
trygden. Samtidig vil prisene stige – bomavgifter, strømpriser, brød og melk. 
Alt stiger og spiser opp de ekstra pensjonskronene.

Det var aldri intensjonen med pensjonsreformen at pensjonene skulle øke 
mindre enn prisveksten. Formålet var at pensjonistene skulle få gjennom- 
snittet av lønns- og prisveksten, noe som ville gitt en betydelig høyere regule-
ring de siste 5 årene. Når selv gode år for lønnsmottakere gir null i realvekst 
for pensjonistene viser dette at nåværende reguleringsmetode har feilet.

Med dette som bakteppe har Pensjonistforbundet varslet en demonstrasjon 
foran Stortinget i morgen 6.6 – og der skulle vi også vært. Som dere vet er det 
sendt en anmodning pr SMS til medlemmene, og jeg håper at det er mange 
av våre som kjenner sin besøkelsestid. 

Hovedparolene er: 
   - Forhandlingsrett på pensjon nå!
  - Lei av pensjonstap
  - Lik vekst for lønn og pensjon
 
Forbundsstyret har videreført følgende forslag i handlingsplan for kommende  
periode: Vårt viktigste mål er, i samarbeid med SAKO-organisasjonene og  
Pensjonistforbundet, å få tilbake forhandlingsretten med staten og at under-
reguleringen fjernes. Pensjonister må få samme lønnsvekst som yrkesaktive.
Ligner på hovedparolene for demonstrasjonen foran Stortinget i morgen.

Skal vi få dette til trenger vi å stå sammen – for vår del sammen med  
Pensjonistforbundet/SAKO – som til sammen har godt over 250 000 medlem-
mer.  Det er en kraft i seg selv.  Samarbeidet med Pensjonistforbundet/SAKO er 
avgjørende for vår del i arbeidet med å nå våre politiske målsettinger.

Tiden frem mot nytt Stortingsvalg blir viktig i så måte. Vi vil bruke vår samar-
beidsavtale med Pensjonistforbundet/SAKO i dette arbeidet, men vi må også 
drøfte hvordan vår organisasjon best kan bidra. 

Trygdeoppgjøret, eller lønnsopp- 
gjøret handler om penger og rettig- 
heter, men det handler også om 
verdsetting. Følelsen av å bli verd-
satt!

Noen ganger så kjenner jeg litt  
på følelsen av – at vi som  
pensjonister ikke betyr noe for -  
som eksempelvis under behand-
lingen av trygdeoppgjøret i år.  
Jan (Davidsen) legger frem våre 
samlede krav – med stor vekt på 
kravet om forhandlingsrett og å 
fjerne underreguleringen, og de andre organisasjonene presenterer sine 
krav på løpende bånd.  Statsråden lytter, noterer – tar med seg kravene – og  
kommer tilbake dagen etter - og imøtekommer ikke noen av de fremsatte 
kravene. Da føler en seg rimelig maktesløs – og ikke verdsatt. 

Det samme med det politiske budskapet som stort sett er negativt ladet  
om alderdommen. «Eldrebølgen» brukes som et argument for å skape opp-
fatninger om hvor utfordrende og kostnadskrevende mange ting vil bli i frem-
tiden. Også media preges av dette negative bildet. Å bli oppfattet som en 
utgiftspost for samfunnet er sårende.

Det blir ikke nevnt at det er antall friske leveår som øker mest, at 90% bor i 
egen bolig, at tre firedeler av alle eldre mottar ingen kommunale omsorgs- 
tjenester. De fleste er derfor ikke passive trygdemottakere, men aktive  
bidragsytere i samfunnet generelt.

En analyse gjort i 2017 vedrørende de eldres deltakelse i frivillig sektor og 
hvilke samfunnsøkonomiske verdier deres innsats utgjør viser at de eldre  
bidrar med ca 45 000 årsverk innenfor formelt, og uformelt frivillig arbeid – 
beregnet til litt over 25 milliarder kroner pr år.

De eldres innsats er spesielt viktig for frivillige sektor, men det gir også dagene 
mening og bidrar positivt til den enkeltes helse og livskvalitet. 

Vi må stille oss følgende spørsmål hvordan ønsker vi at PPF skal fremstå eller 
hva slags organisasjon er det vi ønsker å være.

Det er ingen tvil om det arbeidet som gjøres lokalt i våre lag og foreninger 
betyr mye for mange av våre medlemmer.  Det kalles inn til medlemsmøter, 
etableres ulike møteplasser der medlemmene kan kose seg over en kaffe- 
skvett (eller ei øl), det inviteres til korte og lange ulike turer osv. Dette er et 
arbeid som skal og må videreføres lokalt. Det sosiale felleskapet er limet i  
organisasjonen vår – de faste møtende med tidligere kolleger betyr veldig 
mye.

PPF sentralt skal fortsette arbeidet for at POD bidrar til at det blir tilrettelagt 
lokalt for tilgang til møtelokaler og rekvisita – og at politidistriktene støtter våre 
lokallag/-foreninger økonomisk.

Men – sett i forhold til målene Landsmøtet vedtar i handlingsplanen – mener 
jeg at vi også må involvere medlemmene lokalt i arbeidet med å nå disse 
målene.  Vi har en tendens til å prate om de sentralt – og vi lokalt. Det må vi 
slutte med – det er viktig at vi sammen tenker og handler helhetlig for å bli 
en best mulig organisasjon for våre medlemmer. Vi prater ikke om at PPF skal 
bli en kamporganisasjon, men en noe mer samlet organisasjon i arbeidet for 
å nå våre vedtatte målsettinger i handlingsplanen. Mange er nok skeptisk til 
dette, men jeg føler meg trygg på at det er noen som også ønsker å engasjere 
seg i dette arbeidet. 

Kjell og Egil har utarbeidet et veldig godt notat med en del forslag i hvordan 
involvere hele organisasjonen i dette arbeidet.  Dette vil bli grunnlaget for 
neste års lederkonferanse.

Lokallagsformann Jens Onshus ønsket 61 
delegater velkommen til Hole kommune på 
Ringerike.
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Avslutningsvis vil jeg takke alle tillitsvalgte 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 tillitsvalgte  beskjed om hvor skoen 
trykker og hva vi skal prioritere av tiltak og krav i tida framover.  Jeg er også 
sikker på at dette Landsmøtet 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. 

«Tvil aldri på at små grupper med tenksomme, engasjerte mennesker 
kan forandre verden. Faktisk er de – de eneste som noensinne har 
forandret noe».

For å binde Landsmøtet sammen, bød det også 
på et kulturelt innslag. Artisten, komponisten 
og forfatteren Svein Olav Blindheim – beboende 
i Hønefoss, men fra Ålesund - ga til beste i både 
toner, ord og tekst hyggelige musikalske og en 
prosafortelling til forsamlingen.

I sitt innlegg fortalte den nye politidirektøren,  
Benedicte Bjørnland, om politiets innsats i 
et samfunn i rask endring. Hun nevnte også 
et eksempel på en sak  som viser at nye og  
moderne etterforskningsmetoder – mer  
moderne og sofistikerte enn det vi kanskje 

kjenner i dag – står på trappene til å bli tatt i bruk for alvor.  Kriminalitet har 
med andre ord blitt langt alvorligere enn bare for noen svært få år siden.  
Stikkordet er digitalteknikk.  

Dette var et av PPFs første møter med den nye politidirektøren, og fra sentralt 
hold søker PPF i tiden som kommer et nærmere samarbeid med direktoratet 
for å sette politipensjonistenes sak ytterligere på agendaen. Det er nok av 
saker å gripe fatt i.

I sitt innlegg tok Pensjonistforbundets formann, 
Jan Davidsen, igjen til orde for to viktige ting 
som norske pensjonister nå i fem år har påpekt 
overfor myndighetene, nemlig underregulering  
av den årlige pensjonen og kravet om at  
pensjonistene igjen skal få igjen forhandlings-
retten.

For vår del begynner dette glasset å bli fullt. Det er helt greit at en gang der 
framme vil pensjonistene også få en forbedring av kjøpekraften, men nå har vi 
vært uten i fem år, sa Jan Davidsen. – Med 2019-oppgjøret har vi ingen mulig-
het til å få kompensert for kjøpekraften. Vi er glade for å ha en regjering som 
er optimistiske, men vi skulle gjerne hatt en regjering som var realistiske, sa 
den tidligere så mektige lederen av Fagforbundet, Jan Davidsen. Han er full av 
stå-på-vilje og godt pågangsmot for pensjonistgruppen i samfunnet; tidligere 
politiansatte inkludert.

Rapporter fra de ulike sentrale aktører i PPF 
er en viktig del av Landsmøtet. Både Kontroll- 
nemnda ved lederen Jon Gunnar Bøe og Heders- 
tegnsutvalget ved lederen O.K. Abrahamsen, 
var nyttige orienteringer til Landsmøtets 61  
delegater. Det var også rapporten fra PPF Nett-
verket ved lederen Martha Kalland. Hun ga en 
kort oversikt over aktiviteten fra oppstarten 

frem til i dag, og understreket viktigheten av at «kolleger tar vare på kolleger». 
- Det er ofte lite som skal til, sa Martha, en telefon eller en mail kan være det 
som skal til for at en kollega vi ikke har sett på en stund begynner å komme 
på møtene igjen.

Nettverket ble formelt etablert etter flere  
sonderinger i 2017 under et seminar på  
Gardermoen for aktuelle kontaktpersoner. 
Samme år ble også Nettverket gjort kjent 
for alle under Landsmøtet på Hell ved Trond-
heim. I 2017 ble Martha Kalland oppnevnt som 
forbundsstyrets representant i Nettverket. I 
2018 var samtlige interessert kontaktpersoner  

samlet til et todagers evalueringstreff i Trondheim hvor sentrale erfaringer ble 
drøftet. I 2019 deltok Martha Kalland i Motivasjonsdager ved Øst- og Innlandet 
politidistrikter – og senere i høst er en ny evalueringsdag bestemt gjennomført. 
Det er opprettet egen Facebokside for Nettverkes kontakter, og arbeidet er i 
stadig utvikling, men krever hele tiden medlemmer som vil hjelpe og gjøre 
noe for andre.

I et kort innlegg understreket Tove Lian  
Mathisen det Martha Kalland hadde sagt, og 
oppfordret alle som kan til å være med i Nett-
verket. - Et besøk, en kopp kaffe, en prat om 
gamle dager og gamle kolleger. Det skal så lite 
til. Det viktigste er at vi viser at vi bryr oss om 
hverandre. «Det handler om å være et med-
menneske», understreket Mathisen.

Deretter fikk Erik Orskaug fra samarbeids- 
organisasjonen UNIO ordet. I et opplysende og 
interessant foredrag om pensjon forklarte han 
om de ulike utviklingsmodeller og «veien til 
pensjonen», om AFP og særaldersgrenser m.m.  
Særaldersgrenser står under et enormt trykk og 
det skal bli spennende å se i hvilken vei ut- 
viklingen går. Ordning kan stå for fall, og da får 

vi på nesten en, to, tre et helt annet arbeidsliv i Norge; særlig for politifolk og 
andre som har denne ordningen og som står i reell fare – og vel så det – for 
å miste den.

Landsmøtet hadde besøk av merkantile tilbydere 
– og disse fikk ordet til å fortelle om sine tilbud. 
Takket være en samarbeidsavtale med Politiets 
Fellesforbund (PF), får medlemmer av Politiets 
Pensjonistforbund (PPF) de samme merkantile 
rettigheter og tilbud som PF-medlemmer. Dette 
er et flott gode; ikke minst på forsikringssiden 
hvor det er mye å hente for den som vil orien- 
tere seg inn i «forsikringsjungelen» som 

ikke behøver å bli noe problem fordi PF-forsikring har en ordning som heter  
«Pensjonistpakken» som inkluderer det meste av det vi trenger – også innbo- 
og reiseforsikring, og Ellen Lindén Døvigen i PF-forsikring kan fortelle at over  
1 000 medlemmer av PPF har benyttet seg av dette tilbudet. Politipensjonisten 
2-19 kom til medlemmene i et plastomslag. Inne i dette omslaget lå også PPFs 
forsikringsbrosjyre. Vi oppfordrer alle til å lese denne. Den blir man klokere av.

På Landsmøtet siste dag fikk lederen i Politiets  
Fellesforbund, Sigve Bolstad, ordet. I en times  
foredrag fortalte han stort og smått –  
kommenterte politireformen og utfordret til 
fortsatt samarbeid. - Men er alt bare negativt? -  
spurte Bolstad. Og han svarte selv: - Nei!  
Deretter ble det hele et positivt og konkret fore-
drag hvor de 61 Landsmøtedelegatene til slutt 

kunne reise seg fra sine stoler på Sundvollen hotell i trygg forvissning om at PF 
står 100 prosent på politipensjonistenes side - og at det i kortene ligger kimer, 
kilder og veier til ytterligere samarbeid.

Benedicte Bjørnland

Jan Davidsen

Jon Gunnar Bøe

Ellen Linden og Heidi Bjørkedal 
presenterte PPFs merkantile tilbud.

Sigve Bolstad

Erik Orskaug fra UNIO.

Tove Lian Mathisen

Martha Kalland

Svein Olav Blindheim sang og leste.
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Forslag: Stortingets vedtak om underregulering av pensjonene innebærer 
pr i dag at lønnen til pensjonistene reduseres med 0,75% i forhold til  
resultatet av lønnsforhandlingene i Norge.
Gjennom de årene denne underreguleringen har funnet sted, har konse-
kvensen blitt at pensjonistene har tapt kjøpekraft hvert år.

Stortingets tanke da regelen ble vedtatt, var muligens at pensjonistene  
ikke skulle oppfattes som lønnsvinnere, men var det intensjonen at  
pensjonistene over år skulle være lønnstapere?

Regelen om underregulering må ikke være slik konstruert at den fører til 
mindre lønnsutvikling og tap av kjøpekraft som i dag. En evaluering av 
dagens regulering synes å være på høy tid.

Politipensjonistene i Bergen og Hordaland er vel kjent med at denne  
saken har vært tema i mange år, men uten å finne en løsning. Vi ønsker at  
Politiets Pensjonistforbund (PPF) fortsatt prioriterer denne saken høyt all 
den tid den rammer samtlige medlemmer.

Politipensjonistene i Bergen og Hordaland ønsker at PPF aktivt bidrar til at 
underreguleringen primært fjernes eller det etableres ordninger som sikrer 
pensjonistene en kjøpekraftutvikling som er vesentlig bedre enn dagens 
ordning.

For styret i PPF i Bergen og Hordaland: 

Jan Gunnar Bøe Jan M. Skulstad
Styreleder Styremedlem

Forbundsstyrets kommentarer til saken; 
Forslaget ble behandlet i forbundsstyremøte 27.3.19. Styret stiller seg bak 
begrunnelsen og innholdet i forslaget fremmet at Bergen og Hordaland.

Landsmøtet 2017 prioriterte dette forholdet høyt i handlingsplanen 
for inneværende periode, og det har vært fokus på underreguleringen 
fra forbundets sin side – i første rekke gjennom vårt samarbeid med  

Sak om underregulering av lønn – fra Bergen/Hordaland
Pensjonistforbundet/SAKO. Tapt kjøpekraft de 
siste oppgjørene har vært brukt som argument 
for å få forhandlingsmotparten til å vurdere 
endring av regelen om underregulering. Det 
synes ikke å være et flertall på Stortinget, 
i denne perioden, som vil bidra til justering/
endring – noe vi trenger for å få bort denne  
urimelige ordningen. I forbundsstyrets forslag 
til handlingsplan for perioden 2019 – 2021 er 
underreguleringen og kravet til forhandlingsrett 
satt som hovedmål for arbeidet i forbundet.

Forbundsstyret mener derfor at forslaget fra 
Bergen og Hordaland er ivaretatt i styrets 
forslag til handlingsplan for perioden 2019 – 
2021, punkt 2.1. Saken tas opp under behand-
lingen av Handlingsplanen for 2019 – 2021.

Kjell Fagerlid kommenterte forslaget. Forslaget 
er behandlet i Forbundsstyret. Forslag om at 
saken tas opp videre under sak 11.

Landsmøtet aksepterte at saken utsettes til under pkt 11.

Begravelses støtte – fra Buskerud
PF medlemmer har ifra 1. januar fått et nytt produkt som begravelses  
støtte som en del av forsikringene de har gjennom PF forsikring. Dette er 
en veldig god ordning og oppfattes veldig positivt for de som er medlem-
mer når dødsfall inntreffer i familien. Øvre alders grense er her 70 år.
Forslag ifra meg er at PPF jobber for at dette også kan bli en del av forsik-
ringen som gjelder «pensjonspakken» som vi i dag allerede har.  Dette vil 
også oppfattes som positivt for pensjonist medlemmene og kan være en 
rekruttering for å få enda flere medlemmer.
Saken fremmes på årsmøte for å ta dette videre på Landsmøte som  
kommer til våren.
Mvh
Roger Fjellin

Vedtak
Saken er behandlet av styret i Politipensjonistene i Buskerud og forslaget 
er godkjent. Saken behandles på årsmøtet 19.2.2019
For Politipensjonistene i Buskerud
Jorun Andersen
Leder

Herved oversendes sak som bes behandlet på Landsmøtet 2019. Saken ble 
behandlet på årsmøtet til Buskerud PPF og enstemmig godkjent.
Mvh
Jorun Andersen
Leder Politipensjonistene i Buskerud

Forbundsstyrets behandling; Forslaget fra Buskerud ble behandlet i  
styremøte 27.3.19.
Styret støtter forslaget til Buskerud, og forbundsstyret gjorde følgende 
vedtak: Forbundskontoret har hatt innledende kontakt med PF forsikring 
og gjort avtale om et møte for vurdering av muligheter. Saken blir fulgt 
frem mot LM. Landsmøtet vil bli orientert om resultatet av arbeidet med 
denne saken. 

Landsmøtet vedtok flere konkrete forslag.
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Stortinget vedtok at løpende pensjoner skulle reguleres tilsvarende lønns- 
og prisveksten minus 0,75%. I begrunnelsen lå tanken om fordeling mel-
lom generasjonene, at dagens pensjonister skulle bidra i hvert oppgjør med  
minus 0,75% og neste generasjon pensjonister skulle bidra med levealders- 
justering, dvs. at man må arbeide noen flere år for samme pensjon.

Det var forutsetningen at kjøpekraften skulle opprettholdes.

Nå har modellen gitt negativ utvikling i 4 år sammenhengende.

Verdien av lønna har blitt mindre år for år, beregnet tap på ca. kr. 30.000 over 
4 år – mens de kommunale gebyrer og alle regningene vokster! Dette er urett-
ferdig og ikke i tråd med Stortingets egne forutsetninger!

Politiets Pensjonistforbunds Landsmøte krever:

- Stortinget fjerner underreguleringen umiddelbart
- Stortinget innfører en forhandlingsmodell for Trygdeoppgjørene som er  
 i tråd med Forhandlinger ellers – dvs. Forhandlingsrett for pensjonistenes  
 organisasjoner

Kjell Fagerlid orienterte Landsmøtet om resolusjonen og spredning av denne.

Magne Rustad redegjorde for Forbundsstyrets behandling av saken.
Roger Fjellin redegjorde for saken for saken. Ønsket at eventuell betaling 
ble lagt til i pensjonistpakken.
Forbundsstyret gis fullmakt til å sluttføre forhandlingene. 

Seniorkonferansen for Østlandsområdet – Fra Trøndelag Nord/Sør
Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord og Politiets Pensjonistforening 
Trøndelag Sør samarbeider på ulike områder, og vi har felles styremøter 
innimellom. Vi har sett at Oslo Politiets Pensjonistforening i flere år har 
arrangert «Seniorkonferansen» med ulike foredragsholdere og aktiviteter. 
Denne konferansen er blitt avholdt på en respektabel og god måte og 
tilbakemeldingene fra deltagere og publikum har vært at våre kollegaer  
i Oslo har lagt ned et grundig og vel gjennomført arbeide med leder  
Øyvind Røen som «ildsjel». Konferansen har hatt gode foredragsholdere 
med samfunnsaktuelle tema, og ikke minst har konferansen lagt vekt på 
det sosiale aspektet.

Oslo Politiets Pensjonistforening har de siste årene også samarbeidet med 
andre politipensjonistforeninger i Østlandsområdet.

Politipensjonistforeningene i Trøndelag vil at Landsstyremøtet diskuterer 
om ikke «Seniorkonferansen» kan arrangeres utenfor Østlandsområdet. 
Trøndelagsregionen kan på sikt si seg villig til å arrangere en slik konfe-
ranse, eventuelt med Oslo Politiets Pensjonistforening som mentor eller 
medarrangør. Vi ønsker også at Landsmøtet diskuterer om denne årlige 
«Seniorkonferansen» kan arrangeres på omgang i Nord-Norge, Trønde-
lag, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Dette skaper engasjement og  
motivasjon slik at flere politipensjonistforeninger kan samhandle og plan-
legge sammen om en slik konferanse. Trøndelagsregionen kan eksempel-
vis samarbeide med politipensjonistforeningene i Nordland og Møre og 
Romsdal. Her er ingen begrensninger, men mange muligheter.

Vi har også diskutert at vi bør samarbeide med Politiets Pensjonistforbund 
om innhold, logistikk og økonomi, slik at «Seniorkonferansen» når flere 
deltagere og bidragsytere i vårt vidstrakte land og likedan få en best mulig 
strukturell ramme på en slik konferanse.

Vi mener også at det bør settes ned en prosjektgruppe som ser videre på 

vårt forslag og at leder i Oslo Politiets Pensjonistforening, Øyvind Røen, bør 
være selvskreven deltager.

Med vennlig hilsen
Bente Markhus
Leder Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord

Arne Engtrø 
Leder Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør

Forbundsstyrets kommentarer; 
Innspillet ble behandlet i forbundsstyremøte 27.3.19. Styret har tolket inn-
spillet fra pensjonistforeningene i Trøndelag Nord og Sør at de ønsker en 
diskusjon på Landsmøtet for å avklarer noen av de forholdene som tas 
opp fra deres side. 

Styret fattet derfor følgende vedtak i møtet;
Forbundsstyret ser positivt på saken, og vil ta den opp til drøftelse på 
Landsmøtet for å avklare interessen for forslaget, og eventuelt hvordan 
arbeidet skal organiseres.

Forbundsleder innledet med en orientering om Forbundsstyrets innstilling.
Bente Markhus redegjorde for tanken bak forslaget. Hun mente at dette 
bare gir muligheter og ingen begrensninger. 
Øyvind Røen gjennomgikk programmet for neste seniorkonferanse  
7. – 8.08.2019.

Forbundsleder: Stor interesse for å arrangere konferansen rundt om i landet.  
Forbundsstyret kan bidra med blant annet utsending av innkallelse. Det er 
begrenset hva PFF kan bidra med, men vil bidra der det er mulig.
Egil Haaland mente at forslaget er meget bra. Understreket fellesskapet i 
en slik konferanse. Oppfordret til å melde seg på.

Hallgeir Jens Larsen kommenterte manglende interesse fra tidligere For-
bundsstyre. Han har selv deltatt og har vært meget fornøyd. Understreket
viktigheten med å holde arrangementet rundt om i landet. Utfordringen 
består iblant annet lokaliteter og kostnader i forbindelse med en slik  
konferanse utenom Oslo.

Resolusjon til Stortinget fra PPF-landsmøtet 2019

Kjell Fagerli presenterte resolusjonen 
til Stortinget.
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Politiets Pensjonistforbund (PPF) vedtok ny handlingsplan for Lands-
møteperioden 2017–2019 på Landsmøte 30.5.–1.6.2017. I perioden 
har PPF gjennom samarbeidsavtalen med «Samarbeidskomiteen for 
pensjonister» (SAKO) og Pensjonistforbundet i tilknytting til planens 
punkt 1.2 prioriterte mål, fått inn i Pensjonistforbundets handlingsplan 
for 2019–2021 at utgifter til tannbehandling inngår i egenandelsord-
ningen. PPF har, under samme punkt, avgitt to høringsuttalelser til 
pensjonsreformen. Under punkt 2.2 prioriterte mål, pålegges For-
bundsstyret ønsker å drive informasjonsarbeid blant annet gjennom 
hjemmesiden www.politipensjonisten.no, samt og kvalitetssikre den. I 
perioden har Forbundsstyret utviklet og iverksatt ny hjemmeside inne-
holdende aktuelt stoff og nyttig informasjon til medlemmene. PPF har 
også opprettet en egen side på Facebook.

Revidert handlingsplan 2019 – 2021
Forbundsstyret har i den siste delen av inneværende Landsmøte- 
periode revidert handlingsplanen ved å ta hensyn til de endringer som 
har skjedd i perioden. Handlingsplanen definerer PPFs verdier, mål 
og samarbeidende organisasjoner i Landsmøteperioden 2019–2021. 
PPF bygger på likeverd og respekt og er til for medlemmene som er  
organisasjonens styrke og fundament. PPF arbeider for å ivareta øko-
nomiske rammer, medlemsfordeler og sosiale forhold for medlemme-
ne og det å være en synlig aktør i samfunnet. PPF har 41 lokale lag 
og foreninger med ca. 4 300 medlemmer fordelt over hele landet og 
vil arbeide for at POD bidrar til at det blir tilrettelagt lokalt for tilgang 
til møtelokaler og rekvisita og at politidistriktene støtter våre lag og 
foreninger økonomisk.

Vi er inne i en tid hvor befolkningen stadig lever lengre. At vi blir eldre 
og at vi er friskere lengre enn tidligere er en svært positiv utvikling i 
samfunnet. Dette skyldes blant annet at vi er blitt flinkere til å ta vare 
på egen og hverandres helse. Det er opprettet en egen eldre- og folke- 
helseminister og et regjeringsoppnevnt utvalg (Blankholmutvalget) 
har pr. 31.12.18 levert sin rapport om prioriteringer i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten til Helse- og om-
sorgsdepartementet. Pensjonistene utgjør en stor og økende gruppe 
som både må sin mening og bli lyttet til når politikk skal formes. Godt 
voksne har erfaringer, interesser og perspektiver og bør være godt 
representert i de folkevalgte organer.

Pensjonisttilværelsen strekker seg over mange år. Mange opplever at 
helsen og økonomien er god og ikke sjelden kombineres pensjon med 
arbeid i den første tiden. I 70-årene er de fleste ute av arbeid og opp-
lever helsemessige utfordringer samtidig som pensjonen med dagens 
system gradvis blir dårligere. PPF jobber for et godt pensjons- trygde- 
og skattesystem slik at pensjonistene sikres en økonomisk trygghet og 
forutsigbarhet gjennom alle faser og livssituasjoner i alderdommen. 

Pensjonistene må være sikret en trygg inntekt også når livsledsageren 
faller fra.

PPF har i denne reviderte handlingsplanen tatt inn noen nye mål. En 
viktig del av pensjonistenes økonomiske trygghet er at egenandelen 
på helse- og omsorgstjenester holdes på et rimelig nivå. PPF vil jobbe 
for at også tannhelse kommer inn under samme ordning. En annen 
stor utfordring i vårt samfunn er økt ensomhet, ikke minst gjelder 
dette pensjonister og spesielt enslige. For eldre pensjonister vil også 
muligheten til å inneha førerkort etter hvert falle bort. For å ivareta 
at pensjonistene skal ha et godt sosialt liv hele livet, er det viktig 
at kostnadene på offentlige kommunikasjonsmidler ikke begrenser  
bruken av disse. 

For å nå de politiske målene om økonomisk trygghet for medlem-
mene og synliggjøring av organisasjonen i samfunnet, vil PPF fort-
sette samarbeide med Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene.  
Gjennom samarbeidet med Politiets Fellesforbund (PF) har PPF de 
samme medlemstilbudene som de yrkesaktive, tilbudene bekjent-
gjøres på våre internettsider «politipensjonisten.no». I tillegg har PPF 
påbegynt et pilotarbeid med å ta inn reklame i bladet til informasjon 
om medlemsfordeler, noe som også gir inntekter. Gjennom arbeidet  
i Politiets Pensjonistnettverk (PNV) arbeider PPF for det enkelte  
medlems trygghet i sosiale forhold. Handlingsplanen skal være en hel-
hetlig plan som bidrar til en god medlemsutvikling.

Organisering og formål
Vedtekt for Politiets Pensjonistforbund § 2, om organisering lyder:
1. Landsmøtet
2. Forbundsstyret
3. Lokale lag og foreninger

Vedtekt for Politiets Pensjonistforbund § 3, om formål og virksomhet 
lyder:
Politiets Pensjonistforbund er en landsomfattende partipolitisk nøytral 
organisasjon, som har som formål å samle alle pensjonister innenfor 
politiet og andre administrasjonsgrener og institusjoner under Justis- 
og beredskapsdepartementet, for å ivareta felles økonomiske, sosiale,  
helsemessige, kulturelle og velferdsmessige interesser. Organisa- 
sjonen skal tilstrebe et godt samarbeid med landsomfattende  
pensjonistsammenslutninger og andre organisasjoner som støtter  
organisasjonens formål.

Verdier
Handlingsplanen skal være en plan
[ som det enkelte medlem, lag og forening og forbundsstyret  
 kjenner seg igjen i og oppfatter som foreningens kjerneoppgaver

PPFs viktigste verktøy: 

Handlingsplanen
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[ med klare mål i takt med tiden og som gir inspirasjon og initiativ til  
 gjennomføring
[ for at PPF gjennom aktiv innsats og prioriteringer skal søke å oppnå  
 gode resultater i tråd med handlingsplanen
[ for at PPF skal arbeide målbevisst for organisasjons- og tillits- 
 mannsutvikling og likestilling i styrer og utvalg
[ for at PPF skal arbeide for å gjøre pensjonisttiden til en trygg og  
 meningsfylt livsperiode for medlemmene
[ for at PPF skal kunne arbeide målbevisst for å sikre medlemmene  
 en forutsigbar økonomi og sosial trygghet, og for å dekke de helse- 
 messige behov

Mål
Hovedmål

Pensjonsrettigheter og pensjonsøkonomi
Som en del av pensjonsreformen fra 1.1.2011, ble det innført en  
ny regulering av den løpende alderspensjonen fra folketrygden.  
Pensjonene justeres ved at det trekkes 0,75% fra lønnsveksten i  
arbeidslivet. Over tid fører dette til et betydelig inntektstap som  
fratar pensjonistene å ta del i den generelle velstandsutviklingen.
Vårt viktigste mål er, i samarbeid med SAKO-organisasjonene og  
Pensjonistforbundet, å få tilbake forhandlingsretten med staten og 
at underreguleringen fjernes. Pensjonister må få samme lønnsvekst  
som yrkesaktive.

Kommentarer fra medlemmene under Landsmøtet, juni 2019:
Hans Johan Finne: Styret må jobbe sterkere med pensjonsrettigheter 
og pensjonsrettigheter og påvirke politikere direkte.

Svein Kjus: Stiller spørsmål vedrørende kravet om forhandlingsrett. Hva 
tjener det til og hva innebærer dette. I et senere innlegg uttrykket han 
tilfredshet med svarene fra Forbundsstyret.

Johan Martin Skulstad: Presiserte viktigheten med arbeidet med  
pensjonene. Støtter kravet om forhandlingsrett. Regulering av  
pensjonen må gi økt kjøpekraft.

Magne Rustad: PFF usikker på virkningen av forhandlingsretten. PFF 
støtter retten ut fra den totale medlemsmassen Pensjonistforbundet 
har.

Egil Haaland: Største utfordring er ensomhet. Derfor forslaget fra  
Bergen om gratis bybane og buss.

Bjørn Jenseter: Manglende oppfølgning av FN-veteraner (ca 500)  
må omhandles i handlingsplanen.

Øvrige mål 
PPF skal i samarbeid med Pensjonistforbundet og SAKO- 
organisasjonene arbeide for
[ likt minstefradrag for yrkesaktive og pensjonister
[ at egenandelen for frikort på helsetjenester holdes på lavest mulig  
 nivå
[ at utgifter til tannlegebehandling inngår i egenandelsordningen for  
 helsetjenester
[ gratis buss og bane for alle over 67 år. 
[ Ensomhet tas med i innledningen.

PPF skal videre arbeide for
[ å gi uttalelser i høringer som har stor betydning for våre medlemmer
[ å gi informasjon av betydning for våre medlemmer på hjemme- 
 siden og i bladet vårt, Politipensjonisten
[ å fremme gode merkantile tilbud til medlemmene, herunder  
 forsikringsordninger
[ å prøve ut reklame til informasjon om medlemsfordeler i bladet  
 vårt og på hjemmesiden
[ i året mellom Landsmøtene, å arrangere en fagkonferanse for våre  
 lag og foreninger
[ å ivareta og utvikle pensjonistnettverket og avholde et årlig  
 seminar for kontaktpersonene
[ så langt det er mulig å møte på lokallagenes / foreningenes års- 
 møter etter invitasjoner
[ at POD bidrar til at politidistriktene gir oss tilgang til lokaler og  
 støtter oss økonomisk.

Samarbeid
PPF er avhengig av et godt og nært samarbeid med alle relevante 
organisasjoner for å nå sine mål på vegne av medlemmene.

Gjennom avtalen mellom Pensjonistforbundet og SAKO-gruppen 
samarbeider PPF med; Pensjonistforbundet, Postpensjonistene, Fag- 
forbundets sentrale pensjonistutvalg, Jernbanepensjonistenes for-
bund, LO-Stats kontaktutvalg, Telepensjonistenes Landsforbund og 
Statens Vegvesens pensjonistforbund. Det er 4 – 5 årlige møter i  
SAKO-gruppen og en årlig SAKO-konferanse i regi av Pensjonist- 
forbundet. PPF deltar i et årlig møte med statsråden for Arbeids- og 
sosialdepartementet om krav til kommende statsbudsjett og i et  
årlig drøftingsmøte med statsråden om lønnsoppgjøret.

PPF har samarbeidsavtaler med; Politidirektoratet, Politiets Felles- 
forbund / PF forsikring og med Norsk Politihistorisk selskap.

PPF skal søke samarbeid med de øvrige fagorganisasjonene i justis-
sektoren og med landsdekkende pensjonistorganisasjoner i offentlig 
og privat sektor som deler våre mål og interesser. 

Herunder skal det særlig legges vekt på
[ å ivareta og utvikle samarbeidet med PF
[ å ivareta og utvikle samarbeidet med PF forsikring
[ å ivareta og utvikle samarbeidet med POD
[ å ivareta og utvikle samarbeidet med Pensjonistforbundet og  
 SAKO-gruppen
[ å ivareta og utvikle samarbeidet med Norsk Politihistorisk selskap
[ å søke et nærmere samarbeid med Norges Politilederlag
[ å søke et nærmere samarbeid med Politiembetsmennenes Lands- 
 forbund
[ å søke samarbeid med andre foreninger som arbeider for de  
 samme mål og rettigheter som PPF.

Forbundsstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar forbundsstyrets 
forslag til Handlingsplan for 2019 – 2021 og gir forbundsstyret full-
makt til å prioritere innenfor planens punkter. Forbundsstyrets vedtak 
enstemmig vedtatt.
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Under Landsmøtet ble det etter forslag fra forbundsstyret foreslått 
oppnevnt to nye utvalg. Begge utvalgene ble vedtatt opprettet – 
det ene skal ta for seg PPFs informasjons- og kommunikasjons- 
strategi, og det andre skal arbeide med forhold knyttet til vedtak- 
og instrukser.

Forbundets informasjons- og kommunikasjonsstrategi
Etter et omfattende arbeid i første halvår 2018 ble den «nye» hjemme- 
siden iverksatt, som først og fremst er en informasjonsside. Hjemmesi-
den er gjort moderne i utforming og tilpasser seg automatisk nettbrett og  
mobil og den har bedre sikkerhet. Vår erfaring er at hjemmesiden blir mer 
brukt av de yngre medlemmene, og spesielt i forbindelse med overgang 
fra yrkesaktiv til pensjonist. Inntil Landsmøtet har forbundssekretæren og 
styremedlem Oddbjørn Olsen vært ansvarlige for oppdatering av hjemme-
siden. Forbundet har avtale med leverandøren om support.

Forbundsstyret utgir, i henhold til vedtektene, medlemsbladet Politi- 
pensjonisten fire ganger i året. Redaktør Jørn-Kr. Jørgensen har, i henhold  
til avtale, ansvaret for utgivelsene. Det kommer mange positive tilbake-
meldinger for både innhold og layout.

Vi har også opprettet egen Facebookside under «Politiets Pensjonist-
forbund». Siden fungerer ikke etter hensikten, og det er antakelig flere 
grunner til dette. Den viktigste er nok at siden ikke er gjort kjent blant 
medlemmene våre. Dette betyr liten eller ingen aktivitet. Styret er av den 
oppfatning at vi ikke skal bruke tid på å videreutvikle denne siden nå, men 
heller bruker ressurser på hvordan utvikle hjemmeside og Pensjonisten 
sammen fremover.

Styret har drøftet hvordan bli best mulig med hensyn til forbundets infor-
masjon/kommunikasjon med medlemmene, og ikke minst hvordan ut-
nytte de arenaene vi har i dag. Vår oppfatning er at blad og hjemmeside, 
i større grad enn tilfellet er i dag, må utfylle hverandre sett i forhold til 
medlemmenes informasjonsbehov.

Forbundsstyret har også drøftet etablering av et «informasjonsutvalg» 
(bladstyre), uten at styret har konkludert om og hvordan dette skal  
fungere. Dersom det etableres må dagens avtale forbundet har med  
redaktøren endres i tråd med det. 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
Det nedsettes et utvalg med følgende mandat: Det utarbeides et for-
slag til plan som beskriver forbundets informasjons- og kommunikasjons- 
strategi, og som vektlegger hvordan hjemmesiden og bladet best mulig 
kan utfylle hverandre i arbeidet med å holde medlemmene oppdatert på 
saker, aktiviteter og medlemsfordeler i PPF. 

Utvalget skal vurdere etablering av et bladstyre/informasjonsutvalg og 
eventuelt hvilke oppgaver som skal tillegges «utvalget». Eventuelle fore-
slåtte endringer i avtalen med redaktøren håndteres av forbundsstyret.

Frist: Forslaget presenteres og drøftes under lederseminaret 2020. For-
bundsstyret gis mandat til å vedta og iverksette endringene i etterkant.
Utvalget skal bestå av tre medlemmer. Forbundssekretæren skal lede ut-
valget, og er ett av de tre medlemmene. Forbundsstyret gis fullmakt til å 
peke ut øvrige medlemmer. Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Opprettelse av vedtekts og instruksutvalg
Under planleggingen og forberedelsene av Landsmøtet 2019 har det  
kommet opp spørsmål som trenger en avklaring for fremtidige Landsmøter, 
og eventuelle endringer bør innarbeides i vedtektene.

Dette er bl.a. avklaringer på hvem som skal inviteres til Landsmøtene og 
hvor ofte skal hederstegnsinnehaverne inviteres?

Det samme gjelder forretningsorden. Det bør avklares og innarbeides i 
vedtektene hvem som skal gis tale- og forslagsrett under Landsmøtene ut 
over de som allerede er nevnt i dagens vedtekter. I tillegg bør vedtektenes 
§§ 3 og 4 vurderes, herunder formålsparagrafen og status til forbundets 
halvt betalende medlemmer.

Instruks for kontrollnemnd og valgkomite, samt statutter for hederstegn- 
utvalget bør også gjennomgås.

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Det velges et utvalg som skal revidere forbundets vedtekter, instruksen for 
valgkomite og kontrollnemnd, samt statuttene for hederstegnutvalget og 
fremme eventuelle endringsforslag på Landsmøtet i 2021.

Utvalget skal bestå av tre medlemmer. Egil Haaland (forbundsstyret) skal 
lede utvalget, og er en av de tre medlemmene. Forbundsstyret gis full-
makt til å utpeke øvrige medlemmer. 

Tore E Abrahamsen satte spørsmål om hvorvidt det var nødvendig med en 
kontrollnemnd.

Svein Kjus mente at det var 
nødvendig med kontroll- 
nemnd. Bør tas opp på 
neste ledersamling.

Kjell Arne Sletthei mente 
det er nødvendig med en 
gjennomgang av vedtekte-
ne og instruksene.

To viktige utvalg skal peke ut veien i PPF

Egil Haaland til høyre skal lede Vedtekts- og 
instruksutvalget.

Magne Rustad skal lede 
Informasjonsutvalget.
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Forbundsstyret
Leder Bjørn Egeli Kristiansand gjenvalgt
Nestleder Martha Kalland Trøndelag S gjenvalgt
Sekretær Magne Rustad Ringerike gjenvalg
Kasserer Per Kåre Strand Trøndelag N ny
Styremedlem Kjell Fagerli Asker & Bærum gjenvalg
Styremedlem Oddbjørn Olsen Salten gjenvalg
Styremedlem  Egil Haaland Bergen & Hordaland ny
1. varamedlem Tone Aspheim Oslo ny
2. varamedlem  Kåre Hauge  Rogaland ny
    
Kontrollnemnda
Leder Jan Gunnar Bøe Bergen & Hordaland gjenvalg
Medlem Jorun Andersen Buskerud gjenvalg
Medlem Tom Søreide Asker & Bærum ny
1. varamedlem Jostein Sørum Vestoppland gjenvalg
2. varamedlem Tom Brunsell Kripos ny

Hederstegnutvalget
Leder OK Abrahamsen   Kristiansand gjenvalg
Medlem Torgny Isene Oslo ny
Medlem  Oddmund Dahle Kripos ny
varamedlem  Svenn Revdahl Trøndelag S ny
varamedlem  Kjellaug Røgler Romerike ny

I mange år har Politiets Pensjonistforbund utgitt en alma-
nakk og sendt den ut til medlemmene. De siste årene er  
den sendt ut med nummer 4 av bladet Politipensjonisten 
som da har kommet i et eget plastomslag.

Landsmøtet 2019 bestemte etter forslag fra PPFs forbunds-
styre å slutte å utgi almanakken. Dette har vært gjort  
tidligere til store protester fra PPFs medlemmer, men nå er 
det definitivt slutt. 2019-almanakken er den siste.

Årsaken til at almanakken ikke lenger skal utgis er først  
og fremst økonomiske. Med stort og smått – produksjon, 
trykking og utsendelse – koster almanakken PPFs medlem-
mer ca. 100 000 kroner. Disse pengene kan vi bruke på noe 
annet til medlemmenes beste.

To viktige utvalg skal peke ut veien i PPF Bjørn Egeli gjenvalgt i PPF

Bjørn Egeli fra Kristiansand ble gjenvalgt som formann for en toårsperiode.

Adjø til PPFs almanakk
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Det vises til § 7 i statuttene: «Tildeling av Hederstegnet skal foretas av 
Landsmøtet etter enstemmig innstilling fra Hederstegnutvalget, og skal 
inngå som eget punkt på dagsorden. I særskilte tilfeller kan hederstegn 
og diplom tildeles lokalt med orientering om dette til påfølgende Lands- 
møte». Hederstegnutvalget fremmer sin innstilling på Landsmøtet i  
henhold til statuttene.

Følgende ble ved landsmøtet i 2019 tildelt PPF Hederstegn: Ivar Olsen,  
Reidar Andersen, Øyvind Røen og Eirik Eystein Loftesnes. 
Her er begrunnelsene:

IVAR OLSEN
Politiets Pensjonistforbund vil på denne måten takke deg for det du har 
bidratt med for pensjonistene i ditt distrikt. Fra 2006 til 2017 var du bl.a. en 
aktiv politipensjonist som sekretær i styret til Politiets Pensjonistforening 
Gudbrandsdal.

Din historiske interesse for etaten og med særlig vekt på historien for 
politi- og lensmannsetaten i Gudbrandsdal som er av stor betydning og 
viser ditt sterke engasjement for etaten. Du har bl.a. samlet flere hundre 
historiske gjenstander som beskriver historien.

Ditt engasjement bidrar til at historien ikke går tapt.

Vi ønsker å hedre deg for din innsats med forbundets «HEDERSTEGN OG 
DIPLOM».

REIDAR ANDERSEN
Politiets Pensjonistforbund vil på denne måten takke deg for såvel sentralt 
som lokal innsats for politipensjonistene.

Du ble pensjonist i 2003 og meldte deg umiddelbart inn i Rana politi- 
pensjonistlag. Du ble i 2003 kasserer og fra 2005 har du vært en  
respektert leder av laget. Du er aktiv med å arrangere såvel møter 
som turer. Du har også sterkt engasjert i kollegaer som har slitt i sin  
pensjonisttilværelse. Fra du ble leder av Rana Pensjonistforbund har du 
deltatt på alle landsmøter på en aktiv og god måte.

Vi ønsker å hedre deg for din innsats med forbundets «HEDERSTEGN OG 
DIPLOM».

ØYVIND RØEN
Politiets Pensjonistforbund vil på denne måten takke deg for din innsats 
for politipensjonistene.

Du har vært leder av Oslo Politiets Pensjonistforening siden 2006. Som 
leder var du en sterkt engasjert pensjonist til stor glede for de andre  
pensjonistene. Du var også sterkt engasjert i kollegastøtteordningen. 

I 2015 fremmet du forslag om å arrangere en «seniorkonferanse». Her 
var du foregangsmann og med mange ideer. Du sier selv – det er viktig 
å komme sammen en gang iblant og ikke glemme fortiden, men sam-
tidig se lyst på fremtiden. Det er lett slutte seg til disse ordene fra en 
aktiv politipensjonist. Vi ønsker takke deg for din innsats med forbundets  
«HEDERSTEGN OG DIPLOM».

EIRIK EYSTEIN LOFTESNES
Politiets Pensjonistforbund vil på denne måten takke deg for din innsats 
for politipensjonistene. 

Du har tjenestegjort mange forskjellige steder i etaten. Etter at du ble 
pensjonist tok du førerkort for buss og kjørte blant annet frivillige  
hjelpesendinger til Litauen. Deretter ble du engasjert som reiseleder i  
turer for ungdom til Polen og Tyskland for å lære om fortidens grusomme 
hendelser. Til nå skal det ha blitt et 50-talls turer. I 2014 fremmet du 
forslag om å hedre de 271 kollegene som satt i konsentrasjonsleiren  
Stutthof i det tyskokkuperte Polen under 2. verdenskrig. Sammen med vår 
redaktør, Jørn-Kr. Jørgensen, gjennomførte du et stort minnearrangement 
i Stutthof 25. april 2015.

Som pensjonist engasjerte du deg i  
Politiets Pensjonistforbund. Du ble også 
nestleder i forbundet og gikk av i 2017.

Vi ønsker å hedre deg for din innsats 
med forbundets «HEDERSTEGN OG  
DIPLOM».

Hederstegnsinnehavere 2019

Verdige hederstegnmottakere på landsmøtefesten - f.v. lederen av Hederstegnutvalget, 
O.K. Abrahamsen - deretter Eirik Eystein Loftesnes, Øyvind Røen og Reidar Andersen.

Ivar Olsen t.v. før sitt hederstegn av lederen i Hederstegnutvalget, O.K. Abrahamsen.

PPFs hedertegn
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Årets landsmøte bød ikke «bare» på foredrag, forhand-
linger og valg. Under landsmøtefesten om kvelden  
6. juni fikk vi oppleve entertaineren Jan Robert  
Henriksen i «fritt fall» på scenen på Sundvollen hotell.

Jan-Robert Henriksen er politimann, etterforsker og jurist. Hen-
riksen er født og oppvokst på Nøtterøy utenfor Tønsberg. Han er 
utdannet politi med spesialutdannelse som etterforsker og siden 
et masterstudie i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Muligens 
er dette et diametralt motstykke til hans store lidenskap – humor. 
Henriksen har kombinert begge jobbene. Både som lovforvalter, og 
livet på de skrå bredder.

Jan Robert har gjestet et utall TV show. Flere ganger har han fått 
låne TV-ruta alene med sine egne TV-show, hvor han leverer sine 
buktalerfigurer på en måte som er unik i nordisk showbizz.

Underholdning på et høyt og avansert plan

Nå var han på PPFs landsmøte og ga til beste noen av sine  
buktalerkunster som er så godt som uslåelige når de får utfolde 
seg. Dette var så bra som det kunne bli, og latteren satt meget løst 
hos landsmøtedeltakerne

Hans teoretiske og praktiske erfaring med humor genererte siden  
foredragene. De vokste fram fra starten på 2000-tallet under  
begrepsforklaringen infotainment, eller edutainment. Det betyr at 
presentasjonsformen hans er en blanding av humor og fag som 
gjør det lyttervennlig. Tilhørerne skal le, lytte og lære. Formatet 
sin popularitet har eksplodert da det er anvendelig for å gi andre 
arrangement et løft med latter og smil.

Henriksen er også forfatter. Han har to humorbøker på samvittig- 
heten, en lærebok og to kriminalromaner. Den siste kom som- 
meren 2019. Han mener selv at bøkene er så autentisk en politi-
kultur som mulig.

Jan Robert Henriksen underholdt på et høyt og avansert nivå med sin buktaling under landsmøtet.
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Boken skulle vært ut-
gitt i vår, men kom-
mer først til høsten. På 
vårlisten til forlaget 
Vigmostad & Bjørke  
ble boken presentert  
med tittelen Den  
store svindelen og 
underteksten «De 
lurte hele Norge».

De to som beskyldes 
for forskningsjuks, er 
Gunnar Nordhus og 
nå avdøde Edvard 
Vogt.  Sammen ga 
de ut boken Volden 
og dens ofre i 1981 
sammen med en 
forskningsrapport 
på 10 000 sider.

Nordhus og Vogts påstander om omfattende politivold vakte enorm opp-
sikt. Informantene fortalte om knyttneveslag mot ansikt, nyrer, mage 
og kjønnsorganer utført av politifolk i Bergen. Volden rammet ikke bare  
kriminelle eller folk som gjorde motstand ved pågripelser, men også helt 
uskyldige mennesker.

Materialet inneholdt også påstander om mishandling av kvinner. Volden 
gikk så langt ut over det som er politiets lovlige maktbruk. Alt altså ifølge 
forskernes informanter.

Politimesteren i Bergen avviste umiddelbart påstandene og sa at  
rapporten ikke kunne godtas som vitenskapelig forskning. Et offentlig ut-
valg mente derimot at forskningen var grundig og nøyaktig.

Debatten raste gjennom store deler av 1980-tallet og ble ikke avsluttet før 
ved en høyesterettsdom i 1998. Nå viser det seg altså at heller ikke dette 
var en endelig avslutning.

For i boken som skal komme til høsten hevdes det altså at hele Norge ble 
lurt. Boken er skrevet av tidligere journalist i Bergens Tidende (BT) Bjar-
ne Kvam, tidligere NRK-journalisten Per Christian Magnus og krimforfatter 
Tom Kristensen.

- Vi har ikke etterprøvd de omtalte voldshendelsene systematisk, men har 
gått inn på metodene til Vogt og Nordhus slik de beskriver dem. Vi kan 
dokumentere at de ikke har gjort det de skriver, sier Magnus til BT.

Mente ofrene var troverdige
Gunnar Nordhus var jurist og forsker ved Sentrum for utviklingsforskning i 

Politivoldsaken i Bergen

Norgeshistoriens største forskningssvindel?
Av Lars Kluge

Bergen. Edvard Vogt var også jurist, dessuten katolsk prest, sosiolog, filosof 
og professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

De ville undersøke omfanget av vold i bergensområdet og fant frem til 
over 400 personer som fortalte om til sammen nær 2 500 voldstilfeller 
de hadde vært utsatt for. Etter det de selv betegner som uvanlig store 
anstrengelser, lyktes de i å gjennomføre intervju med 96.6 prosent av 
disse voldsofrene.

Nordhus og Vogt hevder de oppsøkte disse personene til sammen mer enn 
3 000 ganger.  Normalt henvendte de seg til hvert voldsoffer tre ganger, 
men andre møtte de svært mange ganger, og samtalene kunne vare i 
dagevis og i enkelte tilfeller i flere uker. Forskerne forteller at de nærmest 
levde sammen med enkelte av informantene.

Opplysningene de ga, ble sjekket ved å sammenholde dem med lege- 
journaler og andre opplysninger, og ved at ofrene måtte fortelle hendel-
sesforløpet flere ganger. På grunn av det forskerne mente var et svært 
grundig kildearbeid, hadde de stor tillitt til sannhetsgehalten i materialet.

Ifølge forskerne hadde ikke politivold vært i deres tanker da de startet under- 
søkelsen, men flere av informantene fortalte uoppfordret at det var  
politiet som sto bak volden de var utsatt for. Nordhus og Vogt konkluderte 
med at det var rundt 360 tilfeller av politivold i bergensområdet hvert år.

Utvalg støttet forskerne
Justisdepartementet ga professor Anders Bratholm og høyesterettsadvokat 
Hans Stenberg-Nilsen i oppdrag å granske bergensforskernes funn, og de 
to kom til at det var utført et grundig og nøyaktig arbeid. Granskerne slo 
fast at politivolden var alarmerende og langt mer utbredt enn tidligere 
antatt.

Formannen i Politiforbundet nektet å tro på tallene. Oslopolitiet etter- 
forsket et stort antall av de påståtte overgrepene og kom til at det eneste 
ureglementerte som hadde skjedd, var ett tilfelle av lugging. Det endte i 
retten med frifinnelse av politimannen. Ingen av de 230 politifolkene som 
ble avhørt hadde sett ulovlig politivold.

Nordhus og Vogt samlet inn mer materiale, nå sammen med  
Bratholm som i 1987 utga boken Politiovergrep og personforfølgelse:  
220 forklaringer om politivold og andre overgrep i bergenspolitiet.  
Bratholm konkluderte med at det hadde utviklet seg en subkultur i  
bergenspolitiet preget av maktovergrep.

Forsvarer avdøde fedre
Verken Edvard Vogt eller Anders Bratholm er lenger i live, og deres etter-
kommere reagerer kraftig på at fedrene beskyldes for å ha lurt hele landet.

Vogts barn skriver ifølge BT i et brev til forlaget Vigmostad & Bjørke at 
det i forhåndsomtalen av boken fremmes grove påstander om deres  
fars forskning. De påpeker også at «Det finnes få eksempler i norsk  

«Var en av de mest omtalte sakene i Norge på 1980-tallet basert på juks». Det er påstanden i en kommende bok om politivoldssaken i Bergen.

Faksimile fra Fra magasinet Forskningsetikk 

2-2019 som omtalte saken.
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samfunnsvitenskap på forskning som i større grad har vært ettergått og 
fulgt opp med uavhengige studier».

Forlagssjef Elizabeth Sellevold sier til magasinet Forskningsetikk at  
henvendelsen fra familien til Vogt ikke har noen betydning for utsettelsen 
av boken. Hun opplyser at boken er utsatt fordi manuset ennå ikke er  
klart, og at den kommer til høsten.

Anders Bratholms sønn Johan påpeker det etisk problematiske i at de  
aller fleste som jobbet med saken er døde. I tillegg til Bratholm og Vogt, 
gjelder det jusprofessorene Johs. Andenæs, Asbjørn Kjønstad og Ståle 
Eskeland, dessuten kriminolog Nils Christie og advokat Tor Erling Staff.

- Min far hadde svært lang forskningserfaring og brukte omtrent 25 år av 
sitt arbeidsliv på denne saken.  At han ikke skulle ha oppdaget juks, synes 
jeg er veldig merkelig, sier Johan Bratholm.

Informanter dømt til fengsel
Etter at Anders Bratholm hadde avdekket det han mente var enda flere 
eksempler på politivold og gjort rede for disse i boken «Politiovergrep 
og personforfølgelse (…)», ønsket han ny granskning. Han oversendte alt 
sitt materiale – inkludert navn på informantene – til Justisdepartementet,  
Riksadvokaten og Sivilombudsmannen.

Materialet ble isteden brukt til å slå tilbake mot dem som hadde beskyldt 
politiet for vold, og rundt 50 av kildene til Nordhus, Vogt og Bratholm ble 
anklaget for falsk forklaring.  Bumerangsakene var i gang, og Bratholm  
angret bittert at han hadde overlatt informantenes navn til påtale- 
myndigheten. Ti av dem ble dømt og fikk i gjennomsnitt seks-syv  
måneder ubetinget fengsel.

Samtidig haglet det med beskyldninger. Politifolk og forskere truet  
hverandre med søksmål om ærekrenkelser og motsøksmål. Amnesty 
ble feilaktig anklaget for å ha skjenket informanter fulle, og 40 politifolk  
anmeldte avistegneren Finn Graff på grunn av karikaturtegning.

14 professorer ved Universitetet i Oslo skrev brev til Stortinget der de  
advarte om at politi og påtalemyndighetens trakassering av volds- 
forskerne og deres informanter truet forskningens frihet.

Gunnar Nordhus beskyldte Bergenspolitiet for å ha plantet hasj i bilen 
hans.  Han ble tiltalt for falsk anmeldelse, medvirkning til falsk forklaring 
og for å ha kjørt mot rødt lys.  Det endte med at han i 1990 ble dømt for 
kjøringen mot det røde lyset.

Frikjent i ny rettssak
Politivoldssaken førte også til en presseetisk debatt.  Mange journalister 
syntes det var pinlig at det ikke var pressen, men to forskere, som av- 
dekket angivelig voldskultur ved et av landets største politikamre.

Medieforsker Gry Scholz Nærø var blant dem som hevdet at krimreportere 
er så avhengige av gode kilder i politiet at de ikke turte være kritiske.  
Særlig rammet kritikken bergenspressen og blant andre daværende 
BT-journalist Bjarne Kvam som nå er en av forfatterne bak den planlagte 
boken.

Advokat Cato Schiøtz og flere andre jobbet lenge for å få bumerangsakene  
gjenopptatt og lyktes tilslutt. I 1998 frikjente Høyesterett syv av de  
dømte. Retten mente det var «overveiende sannsynlig at noen av  
tjenestemennene forklarte seg usant» og «Det må anses på det rene at 
politivold i en viss utstrekning var et problem ved Bergen politikammer i 
perioden 1974-86.»

Alle de involverte er døde
Etter Høyesteretts dom i bumerangsakene sa Cato Schiøtz at: «Det vil over-
raske meg meget om ikke siste ord nå er sagt.»

Når spørsmålet om politivoldsforskningens troverdighet nå igjen kommer 
opp, sier Schiøtz til Forskningsetikk at han er overrasket.

- Bjarne Kvam er til de grader part i saken.  Han passer på å vente med sitt 
innlegg til alle de involverte er døde. Sikkert smart, sier Schiøtz.

Kvam svarer ikke Forskningsetikk på anklagen om at han er part i saken, 
men påpeker at hovedpersonen i forskningsarbeidet ikke er mer enn 70 år 
og sikkert kan svare for det som ble gjort.

Han sikter til Gunnar Nordhus som i 2017 ble dømt til fem års  
ubetinget fengsel for blant annet bedrageri og underslag av rundt  
16 millioner kroner – en sak som for øvrig ikke hadde noen sammenheng 
med voldsforskningen han hadde utført tidligere.

Opprørt over svindel-anklage
Nordhus` advokat,  Håkon Brækhus, sier til Forskningsetikk at de ikke  
ønsker å uttale seg om en bok som ikke er utgitt.  Han påpeker imidlertid 
at flere som deltok i forskningen og kontrollerte den, har uttalt seg i BT, og 
at Nordhus slutter seg til disse uttalelsene.

Advokat Stenberg-Nilsen som selv satt i utvalget som gransket bergens-
forskerne, sier til BT at det vel er sjelden noe fenomen er blitt så grundig 
gjennomgått som politivolden i Bergen.

Advokat Frode Sulland var student og sekretær for Bratholms og  
Stenberg-Nilsens utvalg. Han påpeker at de gjorde et svært omfattende 
arbeid i granskningen av forskningen.

Professor Tore Hansen som undersøkte voldsforskernes metoder, sier han 
ikke hadde noen grunn til å mistenke at forskningsmaterialet var forfalsket 
eller at Vogt og Nordhus brukte andre metoder enn de som ble beskrevet.

- Anklager som svindel rammer også meg.  Det gjør meg svært opprørt, 
sier Tore Hansen til BT.

(Fra magasinet Forskningsetikk 2-2019).

I 1987 ga Anders Brattholm ut 
denne boken.

Anders Brattholm skrev flere bøker 
om påstått politivold i Bergen. Dette 
er en av dem. I dag er Brattholms 
bøker om dette emnet kun å få i 
antikvariater. 
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I dag er han pensjonert politimann og livet er bra. - Det er  
svimlende å se ned når en står på toppen av et tak. Det er frykt, 
angst og samtidig en frihetsfølelse å ville hoppe i døden for å  
slippe livet. «Jeg må hoppe», det var den sterkeste tanken i  
hodet hans. Han elsker livet, han hater livet. Han elsker familien, 
han elsker jobben, men han hater en del av seg selv. 

Han har hatt hele sin yrkeskarriere i politiet på Sør-Vestlandet. Drømmen om 
å jobbe i politiet kom tidlig. Fra han var ung tenkte han at i politiet er det rett-
ferdighet, de hjelper mennesker i vanskelige situasjoner, de løser vanskelige 
oppgaver, de er et team. Drømmen om å være tryggheten i uniform for store 
og små har alltid vært sterk.

Drømmen gikk i oppfyllelse, han kom inn på Politiskolen og livet var i mange 
år slik han drømte om i ungdommen. 

Mens han sto der på taket tenkte han at det ikke er så lenge igjen til  
pensjonsalderen, men han står der på grunn av sin egen skam, og sin egen 
frykt for å bli avvist. 

Mer enn en gang har han svelget det i seg når kollegene sitter i pausen og 
snakker vondt om homofile, om innvandrere og om andre minoriteter. 

Akkurat denne dagen var det en som fortalte om en transperson som de 
hadde møtt under en patruljering i byen. De latterliggjorde, detaljfortalte om 
kjolen, parykken, en oversminket, halv skjeggete mann i kvinneklær. De lo, 
slo seg på lårene og fortalte hverandre at de kjente ingen i den kategorien,  
men de hadde ved noen anledninger nesten stoppet noen bare for å  
skremme dem litt. 

Alle som satt i rommet kjente noen «slike». De kjente han, men de viste ikke 
at en stor del av ham, hadde behov for å være i kvinneuttrykk, de visste ikke 
at de hadde en »sånn» kollega.

Hvis ikke angsten for avvisning hadde vært så stor og hans egen trygghet  
hadde vært sterkere, ville han vist dem hvem han egentlig var. Han ville 
fortalt dem at han var et helt ordinært menneske. Han var pappa til tre barn, 
hadde hobby og interesser på lik linje som dem, han hadde også fordommer, 
men var bevisst på å ikke snakke vondt om andre mennesker, verken kjente 
eller ukjente.  Derfor sto han på taket, fordi ingen av dem på pauserommet 
liker en «sånn» kollega, en «sånn» mann, et «sånt» menneske. 

Han var politimannen som i mange år skjulte sin identitet med skjegg og flott 
mustasje og med store trente muskler, med andre ord en tøff mann, men 
som i fritiden stadig kledde seg om i sitt kvinneuttrykk. Han har til og med 
sitt eget kvinnenavn. 

Etter mange slike opplevelser av å bli sjikanert fikk politimannen nok. Det var 
da han gikk opp på taket i fortvilelse og desperasjon. Han valgte å bli stående 
og på en eller annen måte kom han til seg selv med en erkjennelse at han 
måtte finne hjelp et sted.

Hjelpen fant han hos Stiftelsen Stensveen - trygg i eget uttrykk.  Fem dager 
med samtaler, utprøving av kjønnsuttrykk, sosiale møter med andre i samme 
situasjon gjorde livet litt lettere. Han var der og levde ut sin kvinneidentitet. 
Han våget å gå ut i hagen i de flotteste kjoler. Etter et par dager våget han å 
være med til Gjøvik å handle seg nye klær, gå på kafe sammen med trygge 
mennesker. Han fikk føle på den tryggheten han selv ønsket å gi andre i sitt 
yrke som politi. Før han reiste fra Stensveen ble vi enige om at han måtte 
fortelle til en på jobben om hvordan han opplevde å bli snakket om, uten at 
de visste at det var blant annet han de snakket om. På tross av angsten reiste 
han hjem til sitt politidistrikt, ba om møte med sjefen og fortalte hele sin 
historie. Han fortalte også at han hadde stått på taket og ville hoppe i døden.

Han hoppet aldri, han fikk god støtte og forståelse fra sjefen, han ble hørt 
og fikk tilbud om å få hjelp for depresjonen som alle disse årene hadde gitt 
han. Vi har fortsatt kontakt, han kommer stadig til Stensveen for samtale og 
sosialt. Den nå pensjonerte politimannen er delvis åpen blant familien og 
noen utvalgte venner. Livet er godt og trygt selv om skammen og frykten for 
avvisning sitter et sted inne i kroppen. Forståelsen han fikk fra sjefen, familien 
og flere venner er en av grunnene 
til at han ikke har gått opp på taket 
igjen for å hoppe i døden. 

Stiftelsen Stensveen Trygg i 
eget uttrykk Fabrikkvegen 26 - 
2849 Kapp - Telefon 9112745
Les mer på: www.stensveen.no

Historien om en av «de overlevende»
Ingen liker «en sånn» kollega – om kjønnsinkongruens
Av gründer og forfatter Marion Arntzen, Stiftelsen Stensveen Trygg i eget uttrykk

Marion Arntzen har vært med på å skrive 
bok om «det usynlige kjønn».

18 NUMMER 3 - 2019



Han gikk egentlig i skomakerlære og burde dypest sett ha blitt ved 
sin lest. Men slik gikk det ikke. Nicolae Ceaușescu ville noe annet, noe 
mer, og som ung mann engasjerte han seg politisk. Det gikk bra til å 
begynne med, men han ble et kroneksempel på at makt korrumperer 
– og vel så det. Han ble en diktator. 

Sammen med sin hustru, Elena, ble han henrettet ved skyting 25. desember 
1989 i Târgoviște i Romania. Det var her ekteparet Ceaușescu ble dømt i 
en 90 minutter lang summarisk rettssak og skutt så å si umiddelbart av 
ventende soldater.

Dette er en kort rekapitulering av hans liv: Ceaușescu ble medlem av det 
rumenske kommunistpartiets ungdomsorganisasjon i 1933 og av selve  
kommunistpartiet i 1936. I 1936 ble han arrestert for første gang og dømt 
til to års fengsel og en bot på 2000 lei (lokal valuta) for å ha oppbevart  
kommunistisk propaganda, et halvt år for å ha fornærmet retten da han sa 
at saken hans ble behandlet av en fascistisk rett - og til husarrest i ett år 
etter løslatelsen.

Da Nazi-Tyskland invaderte Polen, ble Romania alliert med tyskerne. Mange  
av kommunistene i Romania ble fengslet og satt i en interneringsleir.  
Ceaușescu klarte å gjemme seg, men i 1940 ble han tatt og satt i fengsel.  
Den 23. august 1944 allierte Romania seg med Sovjetunionen, og de  
rumenske kommunistene ble løslatt.

Ceaușescu var fra august 1944 til juni 1945 førstesekretær for Det  
rumenske kommunistpartiets ungdomsforbund. Etter den kommunistiske 
maktovertakelsen i 1947 ble han medlem av regjeringen; først som vise- 
jordbruksminister og senere som viseforsvarsminister. I 1952 ble han valgt 
inn i kommunistpartiets sentralkomité og i 1954 i politbyrået som varamedlem.

I 1965 ble han partiets generalsekretær og i 1974 ble han Romanias  
president, etter å ha vært president for det såkalte «statsrådet». Blant  
annet fordømte han og avslo å delta i invasjonen av Tsjekkoslovakia i 1968. 
Dette økte hans popularitet i vesten – MEN innenrikspolitisk var Ceaușescu 
en brutal diktator.

Skuddene i Târgoviște
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen

Ceaușescus styre var preget av en enorm personkult han skapte rundt seg 
selv. Mens Ceaușescu veltet seg i luksus sammen med kone og tre barn, 
levde store deler av det rumenske folket i fattigdom. Han var en hensyns-
løs diktator som systematisk forfulgte annerledestenkende og minoriteter  
gjennom sitt fryktede sikkerhetspoliti, Securitate. Få våget imidlertid å  
protestere på grunn av redsel for regimets represalier.

I likhet med mange andre land i Øst-Europa gjorde befolkningen Romania 
opprør på slutten av 1980-årene. I Romania ble det blodigere enn i de andre 
landene. 

Dråpen som fikk begeret til å renne over var Ceaușescus ordre om å skyte  
ubevæpnede demonstranter i Timișoara. Den 22. desember 1989 flyktet 
Ceaușescu sammen med Elena og noen få medarbeidere med helikopter 
fra taket på kommunistpartiets sentralkomitébygning i hovedstaden  
București hvor han hadde holdt en tale til folket – den siste. Ekteparet ble 
tatt til fange og stilt for en militærdomstol. Etter en summarisk rettergang 
ble ekteparet dømt til døden og henrettet ved skyting 25. desember 1989 i 
Târgoviște. Da bildene av likene ble vist på fjernsyn, reiste folk seg og klappet.

Opp mot en avskallet hvit og gul murvegg fant det en gang mektige diktator- 
ekteparet sin skjebne. Før det ble gitt ordre om skyting, ble ekteparet skutt 
av en soldat i opprør med seg selv. Det finnes ikke film av selve skytingen 
fordi militærsoldaten som skulle filme ikke var klar da skuddene falt. Det som 
er igjen av ekteparet Ceaușescu er et omriss med tape av to mennesker som 
ligger på bakken. 

Parken og trærne bak den gamle militærkommandanturet taler sitt tause 
språk. Det er bare minner igjen – noen lever i folket, mens nye generasjoner 
vokser opp for å bygge et nytt land. Skuddene – og drapet på president- 
paret – var innledningen til en revolusjon i Romania. MEN det er en helt 
annen historie.

Dette er alt som er igjen. Her ble ekteparet Ceaușescu skutt. 
Markeringene på bakken forteller hvor de falt.

Kolleger på tur for å lære - f.v. bak Lars Eliassen, 
Inge Ålgård, Ole Rønning, i midten f.v. politi-
pensjonist Knut Nysæter, Finn Erik Grønli, foran f.v. 
Egil Henriksen, Jørn-Kr. Jørgensen og Tore Soldal.

Her sov ekteparet Ceaușescu de siste nettene i 
sitt liv.

Militærforlegningen hvor Romanias president-
par ble dømt til døden og skutt i bakhagen.

Rettssalen står akkurat som den var da 
ekteparet Ceaușescu ble dømt til døden.
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Den 29. mai oppfordret  
Politiets Pensjonistforbund 
via lokalforeningene oss om å 
møte opp foran Stortinget den 
6. juni for å uttrykke misnøye 
med at pensjonistenes øko-
nomi forringes. Pensjonist-
forbundet har senere oppgitt 
antall frammøtte til ca. 3.000. 
Der var faner og slagord,  
flygeblad ble utdelt, og det 
ble sagt at en hel busslast 
med pensjonister hadde lagt 
i vei fra Levanger til Oslo kl. 
02.00 om natta. Honnør til 
dem! 

Jeg passerte Egertorget ca. kl. 11.45 uten å se et kjent fjes. Snaut 100 meter  
foran meg observerte jeg en fra samme kull + en til. Litt etter traff jeg  
Harry Lian som heller ikke hadde sett flere fra lokalforeningen vår. Hvor mange 
derfra som sluttet opp om demonstrasjonen vet jeg ikke. Men mange har 
kortreist vei til Oslo. Jeg håper det var flere enn fire av oss fra lokalforeningen.  
I motsatt fall er det flaut!  Politiskolens kasernesjef, politifullmektig John  
Slaatten, ville på sin utvetydige, men fargerike og likeframme måte trolig ha 
spurt: «Kor i svarte hælvete ble de av?»

Turgeneral Jens Bjørnar Morseth hadde 8. mai lagt sesongåpningen til den  
2,5 km lange Malvikstien som går langs Trondheimsfjorden mellom  
Hommelvik og Muruvik. Malvikstien er opparbeidet på et nedlagt jernbane- 
spor, og har høstet nasjonal heder for den flotte tilretteleggelsen. Kjentmann 
Gunnar Iversen viste rundt på Flatholman friluftsområde i Muruvik, og tryllet 
frem et lunt lunsjsted. Ingen bålkos, men medbragt termos og annet godt  
gjorde susen. Nye turer er allerede planlagt, og blir annonsert gjennom  
pensjonistforeninga. Disse tilrettelagte turene er et flott tilbud som trønder- 
pensjonistene oppfordres til å gjøre seg nytte av.

Hvor ble dere av?
«Rettferd vårt yrke – samhold vår styrke»
Av politipensjonist Even Haga, Oslo

I en velformet appell redegjorde Pensjonistforbundets Jan Davidsen for  
hvorledes pensjonistene for 5. året på rad later til å bli hengende etter i for-
hold til hva yrkesaktive får, og krevde at også pensjonistorganisasjonene må få  
forhandlingsrett. En av de folkevalgte på Løvebakken kom ruslede forbi der 
hvor Harry Lian og jeg sto. Men om han kom for å se eller bli sett skal være 
usagt.  

Det var artig å få være med på en demonstrasjon - for andre gang i livet. For 20 
år siden trådte jeg av etter endt tjeneste i hovedstadens buekorps. En eneste 
dag i mitt yrkesaktive liv ble jeg tatt ut i streik. Ett eneste demonstrasjonstog 
gikk jeg i – og angrer det ikke! (En politiinspektør på den tid ytret at de som 
demonstrerte i arbeidstida skulle registreres og trekkes i lønn!) Men som Alf 
Prøysen sier: «Det var da det, og itte nå!». Men verd å minnes lell. 

1965 var min start i en etat der fagmiljøet var splittet: Norsk Politiforbund 
(NPF) som var LO-tilknyttet og Politiets Sentralorganisasjon (PSO) som var fritt-
stående. Atmosfæren dem imellom huskes ikke som harmonisk.  Men en del 
år senere vekslet Kolbjørn Skjervengen (PSO) og Leif Hagewick (NPF) hånd-
trykk i enighet om å legge ballen død. Parolen «Rettferd vårt yrke – sam-
hold vår styrke» bør fortsatt være rettesnor enten vi er yrkesaktive eller ei, og  
kanskje særlig i en tid da kvalifiserte politifolk går rett ut i arbeidsledighet mens 
«det ikke er en pol’ti å se!» i flg. en kollega. Forstå det, den som kan!

Neste gang vi blir bedt om å vise solidaritet, ja, så er det bare å sette ræva i gir!

Sesongåpning for turglade 
trønderpensjonister
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Under parolen «vår tid er 
nå» var det vel 90  politi- 
pensjonister som møttes på 
Politihøgskolens avdeling 
på Sæter gård, Kongsvinger. 
Og på to lune sensommer- 
dager kunne vi for 4. år på 
rad ta del i en innholds-
rik konferanse med sosialt 
samvær blant gamle og nye  
venner. Tro mot konferan-
sens motto kunne vi opp- 
leve et samvær der vi  
kunne legge hverdagens 
bekymringer på hylla og – ja 
nettopp – nyte livet der og 
da, i ettersommerens lune 
vemod.

Konferanse med spennvidde
Kjetil Klungland, sønn til politi- 
mannen som ble skutt under 
NOKAS-ranet i Stavanger, troll-
bandt oss i vel 2 timer med sine 

egne erfaringer – og refleksjoner - fra sorg til tilgivelse, etter å ha 
opplevd at faren ble skutt under det brutale ranet. Hans lange vei for 
å behandle egen sorg, ble en gripende beretning om hvordan han 
kunne møte egne utfordringer og gi omsorg til andre i livskriser. Og fra 
å være ambulansesjåfør under farens fatale død, til senere å skaffe seg 
politiutdannelse, har Kjetil kunne utvikle sin sterke sans for omsorg.

«Benny Bankboks» fikk æren å kunne avslutte konferansen med sin 
beretning om et liv som kriminell. Litt humoristisk kunne han også gi 
noen spark til politiet.

Mennesker som har møtt utfordringer
Kjetil Andre Aamodt dro oss med humor og eleganse gjennom sitt 
eget liv med slit og motgang, men mest medgang, på sin vei til å bli 
en av verdens fremste alpinister.
 
Og på konferansens siste dag fikk vi møte Martin Bakkejord  
Skolbekken, fotballtalentet som etter et jordskjelv på ferieøya Kos  
mistet begge bena. Han hadde en gripende beretning om hvordan  
han gjennom fortvilelse og slit, nå kan stå på «egne» ben.

Politiet i samfunnet
Terje Nybø, tidligere politimester, nå førstestatsadvokat hos Riks- 
advokaten, hadde æren av å holde åpningstalen. Han kunne ta oss 
gjennom noen tilbakeblikk på riksadvokatens betydning for retts- 

Oslo-pensjonistenes Seniorkonferanse 2019
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sikkerheten innenfor vår rettspleie, for deretter å dele noen betrakt-
ninger om dagens arbeid på å forbedre kvalitet og kapasitet i politiets 
etterforskningsarbeid. 

Sosialt samvær med underholdning
Tradisjonen tro startet konferansen med konsert ved trubaduren Lars 
Thyholdt som bidro med egenkomponerte viser og humor. Og før av-
slutningen første dag kunne vi prøve oss på gamle ferdigheter ute i 
terrenget, med avstandsbedømmelse, pilkast m.m, før vi samlet oss til 
buffemiddag i kantinen, med massevis av utsøkt kortreist mat. Og det 
hele ble avsluttet med dansemusikk – med mulighet for å trø tiljen for 
de som kriblet i bena.

Igjen et flott arrangement som Øivind Røen og hans medarbeidere 
skal ha all ære for.  Jeg ser fram til neste seniorkonferanse i 2020. Et 
5-års jubileum?
     Magnar Aukrust

Kjetil Klungland, sønn til politimannen som 
ble skutt under NOKAS-ranet i Stavanger, 
trollbandt oss i vel 2 timer med sine egne 
erfaringer.

Mye humor og moro på Seniorkonferansen 2019.

Utdrag av den store møtelyden på Sæter Gård - 90 politipensjonister samlet til 
konferanse.
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JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Fjermestad Bjørgulv    28.10.1949 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70 Rekkedal Bjarne Idar 27.10.1949 Politiets Pensjonistforening, Sunnmøre
70 Boge Bjørn Einar   25.10.1949 Tønsbergpolitiets Pensjonistlag
70 Bjelland Arne    24.10.1949 Vest-Agder Politipensjonistlag
70 Paulsen Synnøve    22.10.1949 Kripospensjonistene
70 Sørensen Trond Audun   21.10.1949 Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
70 Bjørkedal Olav Sverre   20.10.1949 Politiets Pensjonistforening, Sunnmøre
70 Løland Arne Ingvard   19.10.1949 PST-pensjonistenes forening
70 Storborg Ruth 15.10.1949 Politiets Pensjonistlag, Gudbrandsdal
70 Eide Bjørn    15.10.1949 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Holmvik Per Øystein   15.10.1949 Politiets Pensjonistforening, Vest-Finnmark
70 Rones Rolf  Petter   14.10.1949 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord
70 Bendiksen Børre    13.10.1949 Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
70 Moe Jorunn 12.10.1949 Follo Politiets Pensjonistforening
70 Erstad Sigmund 09.10.1949 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Larssen Arvid    08.10.1949 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Holmgren Hans    06.10.1949 Vest-Agder Politipensjonistlag
70 Beckmann Reidar    04.10.1949 Direktemedlem
70 Solvoll Solbjørg 04.10.1949 Politiets Pensjonistforening, Sunnmøre
70 Iversberg Per Helge I. 04.10.1949 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Eftedal Øystein    04.10.1949 Tønsbergpolitiets Pensjonistlag
70 Aschehoug Aud Halldis 01.10.1949 Direktemedlem
70 Andersen Jorun    01.10.1949 Politipensjonistene i Buskerud
80 Berg Finn    31.10.1939 Politipensjonistene i Buskerud
80 Halvorsen Arne Gerrit   25.10.1939 Politiets Pensjonistlag Telemark
80 Nordgaard Kjell    24.10.1939 Mosjøen Politipensjonistlag
80 Albriktsen Arne    22.10.1939 Politiets Pensjonistforening, Troms
80 Heintz Lars Erik   13.10.1939 Politiets Pensjonistforening, Moss
80 Kjellevold Bård    12.10.1939 Oslo Politiets Pensjonistforening
80 Evanger Jarle    04.10.1939 Politihøgskolens Pensjonistforening
80 Hansen Tor Inge   03.10.1939 Politiets Pensjonistforening, Troms
80 Bilet Karl-Erik    01.10.1939 Politiets Pensjonistlag, Fredrikstad
90 Pettersen Solveig    18.10.1929 Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
90 Rønning Herdis    08.10.1929 Direktemedlem
90 Prestvold Knut M.   01.10.1929 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland

JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Nilsen Reidar    29.11.1949 Kripospensjonistene
70 Bolme Ellen    24.11.1949 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Olsen Oddbjørn    20.11.1949 Politiets Pensjonistforening, Salten
70 Walle Solveig 18.11.1949 Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
70 Joa Harald    18.11.1949 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70 Fjeldbu Finn    18.11.1949 Kongsvingerpolitiets Pensjonistforening
70 Friborg Helge Arne   14.11.1949 Sogn og Fjordane L/P Pensjonistlag
70 Korssjøen Bjørn    09.11.1949 Politiets Pensjonistlag Telemark
70 Trefall Svein 05.11.1949 Direktemedlem
70 Furholt Finn Martin 04.11.1949 Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
80 Tjørhom Marit Kjellaug   27.11.1939 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
80 Omholt Sissel    22.11.1939 Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
80 Hansen Harald I.   20.11.1939 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
80 Myrmel Svein Magnar   15.11.1939 Oslo Politiets Pensjonistforening
80 Haukås Karl    11.11.1939 Politiets Pensjonistforening, Salten
80 Eriksen Kjell    09.11.1939 Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg
80 Hovde Jan-Fredrik    07.11.1939 Politiets Pensjonistforening, 
    Nordmøre og Romsdal
80 Rebnord Harald    06.11.1939 Politipensjonistene i Bergen 
    og Hordaland

Vi gratulerer!
Dette er PPFs gratulasjonsliste over jubilanter fra oktober til og med desember 2019. PPF gratulerer sine medlemmer som 
har rund merkedag i tiden som kommer. Forandringer i denne listen kan forekomme.

Jubilanter i oktober 2019 Jubilanter i november 2019
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JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Thue Harald 20.12.1949 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Midttun Tone    19.12.1949 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Johannesen John Helge   17.12.1949 Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag
70 Ekeli Fred Steinar   15.12.1949 Tønsbergpolitiets Pensjonistlag
70 Langeland Arnt J.   11.12.1949 Sogn og Fjordane L/P Pensjonistlag
70 Pedersen Sverre    10.12.1949 Politiets Pensjonistforening, Sunnmøre
70 Fivel Pål    09.12.1949 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Sigstad Arne Johan   05.12.1949 Politiets Pensjonistforening, Solør
70 Sandmo Trond 04.12.1949 Direktemedlem
70 Holmeide Helga Kalvatn 03.12.1949 Politiets Pensjonistforening, Sunnmøre
70 Trondvold Halldis Hove 02.12.1949 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
80 Østreng Per    23.12.1939 Follo Politiets Pensjonistforening
80 Sæther Knut    16.12.1939 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord
80 Garthe Torbjørn    06.12.1939 Politiets Pensjonistlag Telemark
80 Barmo Åse    04.12.1939 Follo Politiets Pensjonistforening
90 Sivertsen Torbjørn    19.12.1929 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
90 Fuglår Petra    15.12.1929 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord

Jubilanter i desember 2019

23

To aktive under landsmøtet

Både Bjørn Jenseter t.h. og Magnar Skaret t.v. var aktive under PPFs landsmøte på Sundvollen hotell i Hole kommune på Ringerike. 61  
delegater pluss tilbydere og gjester var samlet til tre dager rundt noen av Politiets Pensjonistforbunds merkesaker. Bjørn Jenseter var delegat, 
mens Magnar Skaret var gjest og representerte Norsk Politihistorisk Selskap som er en av PPFs smarbeidspartnere. Magnar Skaret solgte også 
sine to bøker «Fra varde til SMS» - politiets sambandshistorie – og «Fra morgenstjerne til moderne automatvåpen» - politiets våpenhistorie; 
begge store og solide bøker med politihistorie for enhver som er opptatt av politiet og politihistorien.
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