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I mai tilfredsstiller han kriteriet for honnørbillett, og en ny milepæl er nådd. Fana
strilen som flyttet til Østlandet 19 år gammel, og begynte som postsjåfør i
hovedstaden, får han tok befalsutdanning og tjenestegjorde 2 år i HMKG. I 1976
stod valget mellom BSØA og politiet, og etter flere runder med seg sjøl, ble det
aspirant i Bergen politidistrikt.
Etter politiskolen ble det Asker og Bærum, og kanskje som eneste bergenser som
ikke søkte Bergen.
I Asker og Bærum politidistrikt var han
mer eller mindre hele sin aktive yrkeskarriere i politiet frem til han gikk av i
2011. Det langt meste av tjenestetiden
som etterforsker og leder av etterforskning,
med ett års tjeneste som kriminalsjef mot
slutten av karrieren.
Han arbeidet også 2 år i politiavdelingen i Justisdepartementets etatstyringsenhet
på slutten av 90 tallet. Videre ble det et par år i Spesialenheten for politisaker fra
2007 - 2009, et fagområde som han brente mye for, og derfor også 6 år i gamle
SEFO ordningen.
Av alt, så søkte han innbeordring til UP det
siste 1 ½ året av sin tjenestetid, under
mottoet, «skomaker bli ved din lest». Å
avslutte med utstrakt publikumskontakt i
stedet for ledermøter, attestering av
regninger, langtidsplanlegging med videre
var fantastisk sier han.
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Det er flere personer han trekker frem som markante forbilder fra sin tid i politiet,
blant annet tidligere politimester Øverkil, tidligere kriminalsjef, og senere leder av
Spesialenheten, Jan Egil Presthus. Sistnevnte som dessverre gikk bort i så alt for
tidlig alder i januar 2020. Han nevner også tidligere statsadvokat, og nåværende
Sjef for spesialenheten, Terje Nybøe, som en person han har stor respekt for. Det
er en faglig dyktig jurist med en solid tjenestemanns bakgrunn som han ikke har
glemt. Dette har gjort han til en flott leder.
Etter han gikk av i 2011 har han gjennom
sitt enkeltpersonforetak gjort en rekke
forskjellige jobber. Han nevner ca. 2 år
som etterforsker i Anti Doping Norge,
innleid ½ år av Spesialenheten som
etterforsker i sak mot Hordaland
Politidistrikt i den mye omtalte
«Monica saken». Videre var han
med i granskningen av medisinbruken i
Skiforbundet etter Sundbye/Johaug saken.
De siste årene har han jobbet som utreder for forsikring, en jobb han fortsatt har.
Av alt, hadde han også 2 mnd. I Buenos Aires for ett år siden hvor han jobbet med
sikkerhet på Love Island.
Han er veldig opptatt av idrett, og særlig håndball. Var med på oppbygging av
Haslum Håndballklubb, og sitter i dag i styret i Haslum idrettslag, et stort lokalt
allidrettslag.
Han er leder av Politiet Pensjonistlag Asker og Bærum, et lag med ca. 130
medlemmer. Han var også med i PPF sin arbeidsgruppe som utarbeidet
retningslinjer for Nettverket, et arbeid som i dag har båret store frukter lokalt i
Asker og Bærum sitt pensjonistlag. Han nevner som eksempel at det lokale
nettverket har hatt telefonisk kontakt med 50-60 medlemmer i de vanskelige
Korona tider, og oppsøker også flere medlemmer.
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I mars tok han initiativ overfor PPF som medførte en henvendelse til POD om bruk
av pensjonerte politiressurser i Korona kampen, en henvendelse som dessverre
gikk «under radaren» i POD. I november gjorde han ny henvendelse til PPF og da i
forhold til kommunenes lokale arbeid med smittevern, smittesporing osv. Lokalt i
Asker og Bærum kommune har det i dag ført til at det lokale pensjonistlaget så
langt har bidratt med 12-15 pensjonister til smittesporing, vertskap på
omsorgsboliger i smittevern arbeid. I disse dager skal han sammen med ca. 20
andre pensjonister bidra som verter ved massevaksineringen i Bærum kommune,
et arbeid som vil pågå over måneder.
Han er opptatt av pensjonistenes liv etter den yrkesaktive karriere, og derigjennom
veldig opptatt av hvordan tidligere arbeidsgiver stiller opp, så vel lokalt som
sentralt. Hans store skrekkscenario nå er om lokallaget mister tilgang på kontor og
møtelokaliteter lokalt. De har i dag flott samarbeid med lokal ledelse, men frykter
at POD skal stramme inn det med adgang til lokaliteter. Han har i disse dager også
engasjert seg lokalt i kommunen da de varslet over 50 % økning av kostpris for
trygghetsalarm. Gjennom utstrakt e-post korrespondanse, og litt politisk kontakt,
har det nå lyktes å få saken inn for politisk behandling.

