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«Verdsetting»
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skrivende stund er det innspurten foran Landsmøtet i Politiets
Pensjonistforbund. Landsmøtedokumentene er sendt lokallagene/-foreningene som videresender disse til deres valgte
delegater. Det gjenstår fortsatt en del forberedelser, men mye
er nå på plass. Det er bl.a. bekreftet fra den nyutnevnte politidirektøren at hun kommer og deltar under åpningen av Landsmøtet. Vi setter pris på at hun prioriterer tidligere ansatte i en
hektisk oppstartsperiode, og ser frem til å høre hennes tanker på
landsmøtet om oppdraget som politidirektør.
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Org.nr. 980 442 020
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Jørn-Kr. Jørgensen
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Redaksjonen avsluttet: 18. mai 2019

I

en først av alt er det trygdeoppgjøret (vårt lønnsoppgjør)
som gjennomføres i mai. 4. år på rad har regulering av
løpende pensjon i folketrygden vært negativ i forhold til prisvekst. Slik kan det ikke fortsette.
Lønnsforhandlingene mellom LO og NHO for 2019 er avsluttet, og partene ble enige om det
beste resultatet for arbeidstakerne på flere år. Til tross for dette anslås det at lønnsoppgjøret
for pensjonistene - også i år - vil gi et nulloppgjør. Den endelige pensjonsreguleringen
vedtas først i trygdeoppgjøret 21. mai. Først da vet vi helt sikkert resultatet av oppgjøret.
Siden pensjonen skal økes med lønnsveksten fratrukket 0.75 prosent, har vi likevel et godt
anslag på hva resultatet blir. Prognosene for 2019 ser derfor ikke særlig lystige ut, og det ser
ut som om årets oppgjør vil ende +/- 0.

P

ensjonen, eller lønna vår, er den enkelte pensjonists egne oppsparte midler gjennom et
langt yrkesliv. I den politiske debatten virker det som om det er glemt. Pensjons-/lønnsutbetalingene blir isteden sett på som en kjempestor utgiftspost for det offentlige og samfunnet. Det politiske budskapet er stort sett negativt ladet til alderdommen. «Eldrebølgen»
brukes som et argument for å skape oppfatninger om hvor utfordrende og kostnadskrevende
mange ting vil bli i fremtiden. Det pekes på sykdom, forfall, stadig større krav til pleie- og
omsorgstjenester og veldig store kostnader for det offentlige og samfunnet. Media preges
også av dette negative bildet. Trygdeoppgjøret handler om penger, men det handler også
om verdsetting.

D

et er vesentlig at det er antall friske leveår som øker mest, som igjen fører til at dagens
pensjonister stort sett er mer aktive og har mindre behov for hjemmebasert tjeneste/
institusjonsplasser enn tidligere. Det blir ikke nevnt. I mediene og i politikken tegnes det ofte
et veldig unyansert bilde av dagens eldre. Det skapes nærmeste et inntrykk av at eldre enten er kostbare omsorgsmottakere, eller privilegerte pensjonister bosatt i Syden. Det er feil –
90% bor i egen bolig. Tre firedeler av alle eldre mottar ingen kommunale omsorgstjenester.
De fleste er derfor ikke passive trygdemottakere, men aktive bidragsytere i samfunnet
generelt. De eldres innsats er spesielt viktig for frivillige sektor. Det gir dagene mening og
bidrar positivt til den enkeltes helse og livskvalitet – og denne innsatsen er verdifull for
samfunnet.

E

n analyse gjort i 2017 vedrørende de eldres deltakelse i frivillig sektor og hvilke
samfunnsøkonomiske verdier de utgjør, viser at eldre bidrar med ca. 45 000 årsverk
innenfor formelt, og uformelt frivillig arbeid – beregnet til litt over 25 milliarder kroner pr. år.
Uten eldres bidrag ville den organiserte delen av frivillig arbeid bli betydelig svekket.
Det ser altså ut til å bli det femte år på rad uten positiv vekst for pensjonistene. Stortingets
vedtak og intensjon var at løpende pensjon i folketrygden etter pensjonsreformen skulle
reguleres med et gjennomsnitt av lønn og pris. Når selv gode år for lønnsmottakere gir null i
realvekst for pensjonistene, viser det at reguleringsmetoden som Stortinget har vedtatt ikke
fungerer etter hensikten.

D

erfor har forbundsstyret 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 underreguleringen fjernes.
Pensjonister må få samme lønnsvekst som yrkesaktive.

D

Leyrins gt. 2 - 0585 Oslo
Telefon 906 14 485
E-mail: jornjoer@gmail.com

Politiets Pensjonistforbund
Postboks 2090 Vika, 0125 Oslo
Telefon 456 12 974
E-post: ppf@pf.no
Hjemmeside: www.politipensjonisten.no

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 14/16
0369 Oslo

Fast kontortid
Onsdag og torsdag kl. 09.00 – 15.00

Forbundsstyret i Politiets Pensjonistforbund
Forbundsleder
BJØRN EGELI
Telefon: 958 04 245
E-mail: bjrn.egeli@gmail.com

Forbundsnestleder
MARTHA KALLAND
Telefon: 944 99 065
E-mail: martha.kalland@gmail.com

Forbundssekretær
MAGNE RUSTAD
Telefon: 911 90 366
E-mail: mag-rus@online.no

Forbundskasserer
TOM LANGERUD
Telefon: 456 12 272
E-mail: tommlangerud@hotmail.com

Styremedlemmer
Kjell Fagerlid - kfagerlid@yahoo.com
Oddbjørn Olsen - o-golsen@online.no
Kjellaug Røgler - kjellaug.rogler@hotmail.com

Varamenn

et er ikke flertall for dette i nåværende Storting. Det er derfor helt avgjørende at
pensjonistorganisasjonene samler seg om kravet til forhandlingsrett, og fjerne underreguleringen. Tiden frem mot nytt Stortingsvalg blir viktig i så måte. Vi vil bruke vår
samarbeidsavtale med Pensjonistforbundet/SAKO i dette arbeidet, men vi må også drøfte
hvordan vår organisasjon best kan bidra. Det kommer vi til å gjøre tidlig i neste periode.

Egil Haaland - egilhaaland75@gmail.com
Kjell Arne Sletthei - kjear-s@online.no

Med ønske om en riktig god sommer til dere alle.

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.

Bjørn Egeli/forbundsleder
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Historien om de to enkene

med dette uten å si fra, og nå var det kommet så langt at det hadde spredd
seg til både lymfer og skjelett.

Av Jørn-Kr. Jørgensen

Da Tore kom hjem den ettermiddagen etter å ha fått den endelige
diagnosen, sa han til Kari: «Jeg vil sette opp et testamente.» De tok
kontakt med en advokat og fikk det ordnet. Nå startet behandlingsforløpet. – Det ble cellegift og kurer, men Tore ble dårligere og dårligere.
Han responderte ikke på cellegiften. Han ble bare så forferdelig syk, at han
til slutt ba om å få slippe kuren.

Denne historien kunne godt ha handlet om to enkemenn, men den handler
altså om to enker jeg kjente. Jeg tenker ofte på dem. De er begge døde
nå, men jeg kom på en forunderlig måte til å kjenne dem begge til tross
for at de var mye eldre enn meg og født på 1930-tallet. De tro stort sett
sine barnsben under samme kår i middelklassen og vokste opp med klær
på kroppen, mat på bordet og vanlig skolegang. For enkelthets skyld kaller
jeg dem Kari og Anne, og forholdet er at de var omtrent like gamle, men
kjente ikke hverandre og kom aldri til å gjøre det. Jeg kom til å kjenne dem
gjennom mine foreldre.
Kari og Anne giftet seg med hver sin mann. Kari med Tore som var snekker;
Anne med Kjell som var funksjonær i en stor fabrikk som bl.a. produserte
smør. Det var godt betalte jobber – folk skulle ha både hus og mat, og begge
mennene sørget for mat på bordet. Da barna i tur og orden meldte sin
ankomst, vokste også de opp under sikre, trygge og gode økonomiske
forhold. Det manglet aldri på noe verken i den ene eller andre leiligheten.
Jeg vet det, for Kari og Anne fortalte meg det uavhengig av hverandre.
Krigen kom. Både Kari og Anne klarte seg bra og ingen i familien led noen
overlast. Visstnok var det «trasig» noen ganger med mangel på hvitt mel,
melk og egg – og flesk. En jul hadde mannen til Kari fikset noe hvitt mel. Da
laget hun krumkaker, og inviterte til selskap. Da kusine Sonja kom på besøk,
utbrøt hun: «Å, kromkaker – det beste jeg vet!» På en, to, tre var alle de seks
kakene borte. De andre fikk ikke smuler en gang.
Men dette skal ikke handle om krigen. Krigen kom i 1940 og var over i 1945,
og Norge reiste seg igjen og ble et av verdens rikeste land, kanskje det
rikeste i hele verden med hundrevis av milliarder på bok i utlandet
gjennom Oljefondet. Ingen led noen nød, og de som likevel gjorde det,
gjorde det mer eller mindre frivillig. Norge var et godt land å bo i, et land i
stadig vekst og hvor lønningene var gode.
På 50-tallet slo en gryende kvinnebevegelse rot i landet vårt. Både Kari
og Anne ble på hver sin måte noe opptatt av og engasjert i den. Kari ville
plutselig ut i arbeidslivet, og tok arbeid på en brødfabrikk. Anne fikk jobb i
et av byens flotteste magasiner, og i flere år solgte hun eksklusive tepper
fra Østen. Håndlaget, må vite.
Begge familiene fikk seg etterhvert en hytte – Karis familie på fjellet, Annes
på en øy i Oslofjorden. Livet var rett og slett til for å nytes; sol og varme
og lange slappe dager. De to kunne ikke ha det bedre. Mennene på sin
side gjorde det godt i arbeidslivet. Snekkeren fikk etterhvert sin egen lille
bedrift, og funksjonæren avanserte til økonomisjef i bedriften. Lønningene
steg for dem begge.
1960- og 70-årene forløp godt. Livet var herlig. Barna og barnebarna klarte
seg bra, og familiene levde hver på sin kant et godt liv uten de helt store
bekymringene.
En dag fikk Kari plutselig en telefon fra snekkerverkstedet. Det skulle forandre alt. Det var formannen som ringte. Kjell hadde plutselig fått smerter
i brystet mens han satt i et møte og fikk ikke puste. Han var allerede på
Legevakten.
Kari pakket sammen det hun holdt på med og fikk bestilt en drosje. Da hun
ankom Legevakten, fikk hun snakke med en lege med en gang. «Vi kunne
ikke gjøre noe», sa legen og så på henne med en alvorlig mine. «Deres
mann er død.» - Legevaktens folk lot Kari få være litt alene med Kjell på
rommet hvor han lå. Det var malt i en grell grønnfarge. Hun tok på han,
klemte han, sa adjø... Foran henne lå et stort sorgarbeid. Da hun gikk ut i
luften fra Legevaktens korridorer, kjente hun sorgen til tross, en underlig
frihet innvendig.
Rundt de samme dagene dette hendte, skulle Tore til en vanlig undersøkelse hos fastlegen. På blodprøvene hadde legen funnet noe han ikke
likte. Han sendte Tore videre til spesialist, som etter flere undersøkelser
satte en diagnose – kreft i prostata. Det viste seg at Tore hadde gått lenge

Så gikk det som det måtte gå. Spredningen lot seg ikke stoppe. Tore syknet
hen, og etter en tid døde han stille og rolig. Sorgen var ikke til å bære for
de etterlatte.
Jeg skal ikke gå nærmere inn i sorg og sorgprosessen. Vi skal kaste blikket
fremover. Hverdagen krevde sitt av både Kari og Anne, og livet gikk
videre. Etter halvannet år traff jeg dem igjen med et par ukers mellomrom. Nå var de begge enker, lenge før de både hadde tenkt og ønsket.
Anne var den første jeg traff på et tog en dag jeg var på vei sørover i landet.
«Hvordan går det?» spurte jeg. Hun forklarte og fortalte, og var tydelig glad
for at jeg spurte. Da jeg sa: «Livet må gå videre, vet du» Da svarte hun:
«Nei, jeg vil ikke treffe noen ny mann igjen. Ikke jeg. Ikke jeg, nei! Jeg bor
alene på Bygdøy, og blir boende. Det er der jeg hører hjemme!»
Jeg kunne jo ikke si noe på det, men tok det til etterretning, som det heter.
Kari var jo voksen og vel så det og gjorde akkurat som hun ville. Livet er et
helt fritt sted hvor enhver kan gjøre som en vil.
Så traff jeg Kari i en butikk en lørdag. Vi ble stående å snakke og satte oss
ned ved et cafébord. «Nå skal du høre», sa hun og smilte til meg. Jeg tenkte
mitt... «Et år etter at Kjell var død ringte jeg en gammel arbeidskamerat
fra brødfabrikken. - Jeg hadde ikke sett og snakket med han på over 25 år,
så da jeg ringte en kveld kan du tro han ble forbauset. Han fortalte at han
var blitt enkemann for to år siden etter å ha vært gift med Iris i over 30 år.
Jeg fortalte at jeg også var blitt enke etter et langt og godt ekteskap, og at
jeg nå bodde alene sammen med hunden vår. «Kanskje vi skulle treffes? –
spurte Arne som han het. «La meg tenke på det noen dager», svarte jeg. Så
la vi på, og dagene gikk.
Det var stille i leiligheten på Skøyen. Riktignok ga hunden fra seg et lite bjeff
i ny og ne, og en dag jeg gikk tur i Frognerparken kom jeg til å tenke på
Arne. – Jo, det hadde vært hyggelig å se han igjen.
Da jeg kom hjem den ettermiddagen, spiste jeg middag. Drakk kaffe. Kikket
i avisen. Så litt på TV, og da Dagsrevyen var over ringte jeg Arne. Det ringte
en gang, to ganger, tre ganger...så svarte han. «Hallo!»
Og for å gjøre en lang historie veldig kort. Vi traff hverandre en to, tre, fire,
fem, ti, tyve ganger og mer, og det sluttet med at vi flyttet sammen i en
splitter ny leilighet, og nå reiser vi rundt – ikke bare i Norge, men over hele
verden. Verken Arne eller jeg har bil, så vi bruker buss, tog og fly. Det er
veldig hyggelig – og viktigst av alt: Jeg er ikke alene lenger.
Noen måneder senere traff jeg Anne igjen. Hun hadde røde roser i kinnene
og så virkelig fresh ut. Nå fortalte hun: «Noen har kritisert meg for at jeg
gjorde som jeg gjorde og flyttet sammen med en ny mann i voksen alder
og vel så det, men vet du hva? Livet venter ikke på meg. Det venter ikke
på noen. Jeg tror det gjelder å bruke det mens vi har det. Siden er det full
stopp – og ikke noe å hente. Jeg er sikker på at Tore sitter oppe i skyene et
sted og gleder seg over at jeg har det bra. Noe annet er nesten utenkelig.
Arne er en god mann han også!»
I dagene og ukene etterpå ble jeg gående å tenke på noe Anne sa: «Livet
venter ikke på meg. Det venter ikke på noen.» Det har hun så evig rett
i. Og det gjelder ikke bare Anne. Det gjelder alle som kommer i samme
situasjon som henne – og alle andre som blir rammet av sykdom eller annet
som setter oss tilbake for en stund. Livet venter ikke på oss, uansett hvem
vi er, hva vi tror på og hvor vi bor.
Livet handler om en eneste ting: Å leve!

Livet venter ikke på oss,
uansett hvem vi er, hva vi tror på
og hvor vi bor.
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Sundvolden Hotell
– vårt landsmøtehotell

Årets landsmøte i Politiets Pensjonistforbund fra 5. til 7. juni foregår i sin helhet på Sundvolden Hotell som ligger i Dronningveien 2
på et sted som heter Krokkleiva. For oss som kommer fra Oslo langs
veien til Hønefoss. Veldig lett finne fram – straks etter Sollihøgda –
på selveste Ringerike.

«Qviden der haver herberge ved overfarten ved Steinsfjorden, ligger i
ledertog med røvere, tyve, landløbere og skjælme, når hun sætter
reisende over, farer hun helt utækkelig afsted baade med fylderi og overskjælden paa dennem hun overfører, naar de hende ikke dobbelt derfor
vilde førnøye.»

Sundvolden Hotel er godt kjent for mange av PPFs medlemmer fra kurs og
andre møter, og vi vet at vi kommer til et sted med både kvalitet og klasse.
Så får vi se – et Landmøte er alltid spennende.

De første gjestene som besøkte hotellet var pilgrimer som kom fra Oslo
og skulle til Nidarosdomen. De gjorde omveien om Ringerike for å besøke
Bønsnes kirke som sagnet sier ble bygget av Olav den Hellige. Den
samme Olav er forresten den ene av fire vikingkonger som har kronen sin
i Hole kommunes kommunevåpen.

Sundvolden hotel ble etablert så tidlig som i 1648. Det vet vi fordi det
akkurat det året kom en klage på en kvinne som het Marthe Sundfarer.
Hun drev med skyss over fjorden i Kroksundvolden.
- Klagen har dagens vertskap på Sundvolden latt trykke på hotellets
servietter, og den lyder som følger:
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Sundvolden ble som tiden gikk mye brukt som skyssted for handelsreisende og driftekarer fra Hallingdal og Valdres, samt av hestehandlere
som kom fra Vestlandet. Hotellet har hatt flere eiere – sentralt i eierskapet

POLITIPENSJONISTEN

Sundvolden Hotell har gamle tradisjoner. De skal PPF få nyte godt av
under landsmøtet.

er Blybergfamilien som drev stedet da Bennett reisebyrå satte i gang med
de første turbussene fra Oslo til Sundvolden.
I 1965 – for å gjøre noen sjumilsskritt – kjøpte Arne B. Laeskogen hotellet
som da hadde 20 rom og var ganske nedslitt. Han hadde syn for kurs
og konferanser, og sammen med fru Bjørg utvidet og pusset han opp
hotellet mer eller mindre kontinuerlig til Tord og Cecilie Laeskogen overtok.
I dag fremstår Sundvolden hotell som et moderne kurs- og konferansehotell med over 270 rom.
I 2007 ble hotellet medlem av De historiske hoteller og spisesteder. Hotellet
fikk Den store norske arbeidsmiljøprisen i 2008. Sundvolden hotell er også
innehaver av Olavsrosa.

Aktiv PPF-forening i Oslo under
Børre Walderhaugs ledelse
- I Oslo har vi en pensjonistforening med ca. 500
medlemmer. Det er Norges største PPF-forening,
og vi har et jevnt og godt fremmøte på møtene
som for det aller meste holdes i Politihuset i Oslo.
Vi kan alltids bli flere og vi kan være ennå mer
aktive, men også dette har en grense. Husk vi
er pensjonister! – Nærmest av aktiviteter står en
byvandring.

Etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011 åpnet Sundvolden Hotell dørene
for pårørende, hjelpemannskaper og et stort presseoppbud. De sørget også
for catering til politifolk og andre som var på Utøya. Det er et tegn på hvor
hektiske disse dagene var for hotellet, at regningen var på nesten 4.5 millioner kroner. 210 000 kroner var erstatning for ødelagt inventar og utstyr,
og 130 000 for reparasjon av uteområder og tunet rundt hotellet.
Sundvolden hotell har gode og lange tradisjoner for å ta imot gjester av
alle slag. Vi gleder oss til å komme til Ringerike for å oppleve PPF-landsmøte, hotellet, maten og tradisjonene.
Jørn-Kr. Jørgensen

- Foreningen forsøker å ha innholdsrike møter hvor vi lar medlemmene møte
hverdagen med interessante foredrag og noe underholdning. Vi gjennomfører
også turer, og opplever stor interesse for dette. Vi har seks medlemsmøter i løpet
av et år og en årsfest. I tillegg kommer seniorkonferansen som styret med Øyvind
i spissen har gjennomført de siste årene.

Børre Walderhaug er så godt
som nyvalgt formann i PPF
Oslo.

Børre Walderhaug er så godt som nyvalgt formann i Oslo Politiets Pensjonistforening. Etter et langt liv i Oslo-politiet gikk han som andre over i pensjonistenes
rekker, og etter en stund sa han ja til å bli leder av foreningen etter Øyvind Røen
som sa takk for seg etter fem perioder etter en flott og oppofrende innsats for
foreningen.

- Seniorkonferansene har vært meget vellykket og svært godt besøkt, så vi håper
dette arrangementet skal fortsette og kanskje også utvides til andre steder, andre
byer til stadig nye medlemmer av PPF.
- Vi skulle som sagt ønske oss flere medlemmer av kolleger som pensjoneres fra
Oslo politidistrikt. Derfor er oppfordringen at den som går av med pensjon – enten
det er polititjenestemenn/kvinner, sivilt tilsatte eller andre tjenestemenn at de
melder seg inn i Pensjonistforeningen. Det gamle mottoet om at «sammen er vi
sterke» gjelder også for oss pensjonister.
Jørn-Kr. Jørgensen
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PPF på full fart fremover fra 3 850
i 2017 til 4 350 i 2019

Beretning for landsmøteperioden 2017 til 2019

Politiets Pensjonistforbund (PPF) har lagt bak seg en landsmøteperiode
preget av stor arbeidsmengde ved forbundskontoret, og i forbundsstyret. I tillegg til faste gjøremål ved forbundskontoret har det vært
forholdsvis mange henvendelser til vår mobiltelefon, også utenom
kontordagene.
Forbundsstyret har bestått av tillitsvalgte med lang erfaring og variert kompetanse, som har kommet godt til nytte for å kunne nå målsettingene vedtatt i
handlingsplanen 2017 - 2019. Styreoppgavene har vært fordelt best mulig på
alle i forbundsstyret.
Antallet medlemmer har økt betydelig i denne landsmøteperioden fra ca 3 850
medlemmer ved årsmøte i 2017 til ca, 4 350 medlemmer – noe som betyr en
økning på ca 500 medlemmer. Mens andre sammenlignbare pensjonistorganisasjoner sliter med å beholde medlemmene så «vokser» altså PPF. Det er en
hyggelig utvikling og som krever at vi hele tiden utvikler forbundet slik at vi er
interessante for eksisterende og nye medlemmer.
Samarbeidsavtalen som ble inngått med Politiets Fellesforbund (PF) i 2014
fungerer meget godt, og er hovedårsaken til vår gode medlemsvekst. Så lenge
avtalen gjelder, får våre medlemmer de samme medlemsfordelene som de
oppnår i PF. Fordelene innebærer at våre medlemmer blant annet kan videreføre eller tegne fordelaktige forsikringer gjennom PF Forsikring. Samarbeidsavtalen innebærer også uvurderlig god faglig og teknisk bistand fra ansatte på
PF-kontoret.
Etablering av et Pensjonistnettverket lokalt er frivillig, men de fleste har iverksatt ordningen. Lokale lag/foreninger som har etablert et nettverk ser at det
er behov for ordningen. Det ble gjennomført en evalueringssamling i 2018,
der distriktenes kontaktpersoner var invitert. Det ble brukt tid på erfaringsoverføring, og noe faglig påfyll. Det er åpenbart et behov for årlige samlinger, noe
det bør planlegges ut fra. Kontaktpersonen i styret reiser ut på anmodning fra
lokale lag/foreninger for å motivere og eventuelt hjelpe til i oppstarten.
Vår hjemmeside trengte en modernisering. I dette arbeidet hadde vi god hjelp
fra PF. Etter et omfattende arbeid i første halvår 2018, ble den nye hjemmesiden iverksatt etter en kort tids pilotdrift. Den nye siden er først og fremst en
informasjonsside. Hjemmesiden er gjort moderne i utforming og tilpasser seg
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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.
Det ble gjennomført et lederseminar på våren i 2018. Formålet med seminaret var erfaringsoverføring mellom lagene/foreningene, noe faglig påfyll og
det sosiale fellesskapet. I tillegg til egne krefter hadde vi invitert interessante
gjesteforelesere under seminaret. Det var 55 deltakere tilstede under samlingen. Seminaret ble godt mottatt av deltakerne. Det er en god tradisjon å invitere lokallagslederne, styremedlemmene og lederne av organisasjonens faste
utvalg til en samling i året mellom landsmøtene.
Samarbeidet PPF har med Pensjonistforbundet/SAKO (Samarbeidskomiteen for
pensjonister) er veldig viktig for våre medlemmer. Samlet sett har samarbeidsorganisasjonene ca 260 000 medlemmer, der Pensjonistforbundet alene har ca
250 000. Dette utgjør i seg selv en kraft overfor de politiske myndighetene. Til
tross for det er det vanskelig å få gjennomslag for våre krav i del 1 i handlingsplanen for inneværende periode. Vi har deltatt i drøftelser om Trygdeoppgjøret
(vårt lønnsoppgjør) og krav til statsbudsjettet i 2019 og 2020. Det har vært
fremmet forslag for å rette opp i de uforståelige og urettferdige bestemmelsene i Pensjonsreformen av 2011. Det har ikke vært mulig å få endret underreguleringen (0,75 % indekseringen) som har ført til at vi tapt kjøpekraft de
siste fire årene.
Vi må fortsette kampen for våre rettigheter sammen med Pensjonistforbundet/
SAKO, men utfordringen har gått ut på at ikke alle pensjonistorganisasjoner har
blitt enige om prioriterte krav. Enighet ville forhåpentligvis ført til større tyngde
bak våre krav.
Alle medlemmene som ønsker det har fått tilsendt Politipensjonisten,
Almanakken, Politiforum, og magasinet Norsk Politi gratis. Sistnevnte blad
opphørte forøvrig i 2018. Redaktøren av Politipensjonisten har produsert 8
blader i perioden, og de har blitt godt mottatt.
Forbundet har en velordnet og sunn økonomi. Dette skyldes ulike støtteordninger samt mer kontingent inn fra mange nye medlemmer.
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Lokale lag og foreninger står for en viktig del av arbeidet i henhold til forbundets målsetting, nemlig å ivareta de sosiale, kulturelle og velferdsmessige interessene for medlemmene. Mange tillitsvalgte lokalt og sentralt arbeider med
stor innsatsvilje til det beste for Politiets Pensjonistforbund.
Vi - medlemmene - er avhengig av at det finnes frivillige i våre rekker som er
villig til å jobbe for, og ikke minst opprettholde, men også prøve å forbedre livet
både for seg selv og andre medlemmer!
Forbundsstyret
Det har vært avviklet 11 styremøter i landsmøteperioden. I tillegg til de faste
styremedlemmene møter 1. varamedlem i styremøtene. Kontrollnemda har
vært tilstede i styremøtene der regnskap og budsjett har blitt behandlet, som
ble tatt inn i instruksen for nemda i landsmøtet 2017. Innkalling/saksliste og
referat fra styremøtene har vært oversendt leder i Kontrollnemda.
Forbundsstyret har jobbet godt og målbevisst sammen om de uttalte mål i
handlingsplanen for perioden, vedtektsoppgaver, faste gjøremål og med saker
som har blitt fremmet i perioden. Styret ble tidlig enige om å fordele oppgaver. Martha har vært styrets kontaktperson overfor pensjonistnettverket samt
har hatt ansvaret for oppdatering av «årshjulet». Kjell og Egil har jobbet med
høringssaker som vi har fått fra Pensjonistforbundet, men har også utredet/forberedt saker for forbundsstyret. Oddbjørn og Kjellaug har, sammen med Magne,
revidert forbundets hjemmeside, og siden sørget for å holde denne best mulig
oppdatert. Bjørn har hatt kontakten opp mot SAKO og Pensjonistforbundet og
deltatt i drøftingsmøter vedrørende trygdeoppgjør og statsbudsjettene.
Det ble, tidlig 2019, etablert en ordning der forbundsnestleder har en dag på
forbundskontoret sammen med leder og sekretær før utsendelse av styredokumentene til kommende forbundsstyremøte. Hun har samtidig blitt informert om saker som skal behandles i dette møtet.
Forbundskontoret
Forbundskontoret har i landsmøteperioden 2017 til 2019 hatt lokaler hos
POD i Fritjof Nansens vei 14/16 på Majorstuen i henhold til kontrakten av
13.10.2016. Kontrakten har en avtaleperiode på 5 år med mulighet til forlengelse. Postadressen ble fra 1.7.2018 endret til Pb 2090 Vika, 0125 Oslo. Forbundet disponerer et kontor med to arbeidsplasser i 3. etasje. I tillegg har vi tilgang
til noe lagringsplass i umiddelbar nærhet. Av sikkerhetsmessige hensyn gis ikke
Forbundskontoret tilgang til nettverket i POD fordi vi ikke har et ansattforhold
her. Dette medfører at vi ikke får foretatt booking av møterom. Sikkerhetsreglene ble i januar 2019 ytterligere skjerpet, slik at det ikke er mulighet å
foreta utskrift/kopiering/skanning uten en brikke som er linket opp mot
brukers BID. Forbundskontoret har derfor gått til innkjøp av en kopieringsmaskin. Når det gjelder tilgang til rekvisita og frankering har vi tillatelse til å benytte materiell og tjenester tilhørende POD, noe vi sparer både penger og tid på.
Kontoret har vært betjent av forbundssekretæren onsdager og torsdager fra
klokken 09.00 til 15.00. Forbundsleder 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. I kontortiden arbeides det med
ajourhold av medlemsregistre, besvare telefonhenvendelser, e-poster, henting
og bringing av post, mottak av besøkende, møtevirksomhet, utredning av saksdokumenter, skriving av protokoller, bidrag til Politipensjonisten, planlegging/
forberedelse av møter, lederseminar og landsmøte mv.
Forbundskontoret har jobbet metodisk for å kunne være så effektivt som
mulig. Høsten 2017 måtte forbundskontorets mobiltelefon skiftes. Forbundssekretæren benyttet da anledningen til å legge inn to sim-kort i den nye
telefonen slik telefon og mail både til kontoret og privat er på en og samme
telefon. Regningen splittes i to, en for jobb og en for privat. Med dette får
medlemmene svar uavhengig av kontortiden og e-posten blir lest fortløpende
og behovet for rask oppfølging vurdert. Ved behov viderekobles jobbtelefonen
tiI forbundsleder. En del møtevirksomhet foregår utenom kontordagene når det
er nødvendig av hensyn til møtende parter.
Forbundslederen har besøkt flere av våre lokale lag og foreninger. Ny filstruktur og årskalender er laget over alle oppgavene ved forbundskontoret slik at
det blir enkelt å overføre oppgavene til etterkommere. I løpet av 2018 fikk

Forbundskontoret avklart med PF at yrkesskader som fremkommer i form av
senskader i pensjonsalderen, ivaretas av PF. Dette er en prinsipielt viktig avklaring, selv om det må nevnes at slike saker ser ut til å være svært krevende
å nå frem med. Etter innspill fra nettverksleder i Sør-Øst i PNV om ivaretakelse
av våre medlemmer som har vært i utenlandstjeneste, har vi tatt saken opp
med PF som ivaretar den videre.
Møtevirksomhet
Det har vært avviklet 11 forbundsstyremøter i perioden.
Tidlig i perioden ble det avholdt oppstartsmøte med kontrollnemda, og med
styret i Norsk Politihistorisk Selskap. Det samme ble gjennomført med Politiets
Fellesforbund, PF-forsikring og redaktøren av Politipensjonisten.
Det har siden vært ett, eller flere møter med PF og PF-forsikring. Disse møtene
tas ved ønske fra en av partene.
Det har vært flere forberedende møter med SAKO/Pensjonistforbundet om
ulike temaer, men stort sett relatert til forhold som er omtalt i vår handlingsplan. SAKO har, sammen med Pensjonistforbundet, deltatt i møter med arbeidsog sosialminister Anniken Hauglie for å presentere våre krav til statsbudsjettet
for 2019, og nå sist for 2020. Det samme ved trygdeoppgjøret i 2018. Det er
leder av Pensjonistforbundet som har ledet forhandlingene med Staten.
Forbundsleder deltok et par dager under Arendalsuken i 2017, invitert av
Pensjonistforbundet sammen med lederne av de andre SAKO-organisasjonene. I 2018 deltok leder nesten hele uken sammen med Pensjonistforbundet. Formålet med deltakelsen/tilstedeværelsen var å få satt Pensjonistforbundet/SAKO’s saker på den politiske dagsorden.
Ellers har PPF deltatt på den årlige SAKO-konferansen i 2017 og 2018 som
Pensjonistforbundet arrangerer. I 2018 ble det i tillegg arrangert en helsekonferanse dagen før SAKO-konferansen. PPF deltok med 5 styremedlemmer
i 2017 og 4 i 2018.
Leder har deltatt som gjest på Landsmøtene til Politiets Fellesforbund i 2017 og 2018
Forbundsleder har deltatt på flere lokale årsmøter i 2018 og 2019. Det samme
har flere av de andre forbundsstyremedlemmene. Forbundsnestleder har deltatt med foredrag hos Jernbanepensjonistene og hos lokallag/-foreninger i PPF
som kontaktperson for pensjonistnettverket.
Medlemsregisteret
Ved overgang fra yrkesaktiv til pensjonist, melder lokallaget eller det enkelte
medlem i fra til PF og medlemmet blir så automatisk overført fra PF til PPF, en
ordning som trådte i kraft i 2014. Fordi forsikringstilbudene endrer seg noe,
har vi fått PF til å lage et informasjonsskriv som vi la ut på hjemmesiden den
25.10.17 «fra PF til PPF». På grunn av at mange er tidlig ute med å spørre om
forsikring ble vi den 18.1.18 enig med PF om at følgende SMS sendes automatisk til medlemmet i det øyeblikket de meldes ut av PF og inn PPF; NN er per
«UTMELDTDATO» utmeldt som pensjonist, og medlemskapet overføres til Politiets Pensjonistforbund. OBS: Obligatorisk pakke (med liv-, uføre-, ulykke- og
kritisk sykdomsforsikring) gjelder kun til «UTMELDTDATO». Kontakt PF Forsikring
for spørsmål (23 16 31 00, tast 1). Mvh %lokallag%. Fordelen med at denne
meldingen sendes ut i det medlemmet melder overgang fra PF til PPF, er at
medlemmet normalt melder overgang før pensjoneringstidspunktet og får således denne påminnelsen fra PF forsikring, noe som gir en bedre oppfølging fra
PF forsikring og som avlaster Forbundskontoret i forsikringsspørsmål.
Nye medlemmer legges inn i medlemsregisteret fortløpende. Det er viktig at
medlemmene påfører hvilke lokallag de tilhører på innmeldingsblanketten
med unntak for de som ønsker å være direktemedlem. Ved registrering går
det kopimelding til lokallaget. Dersom et medlem flytter eller får endret andre
opplysninger som er gitt i innmeldingsblanketten, er det særdeles viktig at
de lokale lag og foreninger sender korrekt informasjon så fort som mulig da
opplysningene bl.a. brukes til adressering av Politipensjonisten og Politiforum.
Det er også viktig at lokallagene så snart som mulig melder inn dødsfall slik
at vi unngår å sende post til medlemmer som er døde. Forbundssekretær og
forbundskasserer oppdater medlemsregisteret.
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Det har kommet nye krav til føring av medlemsregisteret fra 1.1.2019 på grunn
av nye og strengere regnskapsregler ifm søknad om støtte til pensjonistorganisasjoner. Det er NAV som behandler søknaden.
Informasjon
Hjemmesiden vår/Politipensjonisten.no
Vår hjemmeside trengte en modernisering. En arbeidsgruppe bestående av
forbundssekretæren (som leder) og med styremedlemmene Oddbjørn Olsen
og Kjellaug Røgler ble nedsatt høsten 2017 med det formål å utvikle en ny
hjemmeside. I dette arbeidet hadde vi god hjelp fra PF ved informasjonsansvarlig Liselotte Kristoffersen. Intervjuer av tilbydere ble foretatt og tilbyder
ble deretter valgt. Etter et omfattende arbeid i første halvår 2018, ble den nye
hjemmesiden iverksatt etter en kort tids pilotdrift.
Hjemmesiden er gjort moderne i utforming og tilpasser seg automatisk nettbrett og mobil og den har bedre sikkerhet. Den er også tilknyttet google analystics slik at vi til enhver tid kan ta ut detaljerte brukerdata. Vi erfarer at hjemmesiden blir mer brukt av de yngste medlemmene og spesielt i forbindelse med
overgang fra yrkesaktiv til pensjonist. Inntil LM 2019 har forbundssekretæren
og styremedlem Oddbjørn Olsen vært ansvarlige for oppdatering av hjemmesiden. PPF har avtale med leverandøren om support.
Medlemsbladet/Politipensjonisten
Forbundsstyret er, i henhold til vedtektene, pålagt å utgi et medlemsblad minimum fire ganger i året.
Redaktør Jørn-Kr. Jørgensen har, i henhold til avtale, ansvaret for utgivelsene.
Han gjør en veldig god jobb, og det kommer mange positive tilbakemeldinger
for både innhold og layout.
I tillegg til redaktørens artikler, portrettintervjuer m.m. er det også lokale lag og
foreninger som sender inn informative referater fra lokale aktiviteter/pensjonistturer. Dette er positivt. Det kommer også noen innlegg fra enkeltmedlemmer, og det er vi svært takknemlige for.
Samtlige nummer av bladet er lagt inn på vår hjemmeside som er åpen for
allmennheten.
Pensjonistnettverket
Landsmøtet i 2015 vedtok enstemmig å utrede en kollegastøtteordning for
politipensjonistene i vårt forbund. Forbundsstyret oppnevnte deretter en
arbeidsgruppe som ble bedt om å utrede en slik ordning og komme med et forslag til hvordan vi best kunne støtte opp om våre medlemmer ved behov. Arbeidsgruppen leverte sin rapport i juni 2016. Forbundsstyret vedtok Retnings
linjer for Pensjonistnettverket i Politiets Pensjonistforbund (PNV) i november 2016.
22.-23.mars 2017 gjennomførte forbundsstyret på Gardermoen i samarbeid
med Politidirektoratet en samling for en sentral gruppe som skulle arbeide
videre med nettverksarbeidet vårt.
Landsmøtet for Politiets Pensjonistforbund i 2017 i valgte inn mange nye
medlemmer i sitt styre. Forbundsnestleder Martha Kalland har fungert som
Pensjonistnettverkets kontaktperson i de to siste årene.
Kontakten mellom styret i PPF og kontaktpersonene i pensjonistnettverket har
foregått pr. telefon, mailer, tekstmeldinger samt en del innlegg på Facebook.
I tillegg har Pensjonistnettverket fått en egen informasjonsfane på den nye
hjemmesida til PPF.
Evalueringsmøte for KP-ene i Trondheim 17. og 18. oktober 2018.
Evalueringsmøtet for KP-ene ble gjennomført over to dager i Trondheim 17.
og 18. oktober 2018. Forbundsstyrets kontaktperson Martha Kalland innkalte
disse og utarbeidet en agenda for møtet. Det ble satt av mye tid til erfaringer
og meningsutvekslinger. På kveldstid 17.10. deltok samtlige på medlemsmøtet
til Politiets Pensjonistforening Sør-Trøndelag hvor psykolog Per Kristian Haugen
fra Tønsberg holdt et svært interessant foredrag om følgende tema:
«Hukommelsen har endret seg. Kan det være demens?»
HMS-leder i POD – Egil Svartbekk fortalte litt om POD og hvordan de arbeider
med dette arbeidsfeltet. Professor Haugen deltok også i møtet i deler av dag to.
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Erfaringer kom for dagen. Eksempler ble diskutert. Tanker om veien videre med
dette arbeidet kom fram. Samtlige var enige om at denne samlinga hadde
vært til stor nytte for dem alle i forhold til det videre arbeidet med nettverket
vårt, og de mente at dette er et viktig arbeid og et nødvendig tiltak for å støtte
de av våre medlemmer som har behov for omtanke og hjelp i pensjonisttida.
Samtlige ytret ønske om et årlig evalueringsmøte for kontaktpersonene og da
gjerne i noenlunde samme tidsrom av året.
Det å være med i Pensjonistnettverket vårt er frivillig, og noen svært få
foreninger har sagt at de ikke ser behovet for en slik arbeidsgruppe hos dem.
De som har kommet i gang med arbeidet ser at behovet absolutt er til stede.
Lederseminaret 2018
Lederkonferansen 2018 ble gjennomført i tidsrommet 24.4 – 26.4.2018 på
Quality Airport Hotell Gardermoen. Formålet med samlingen var i første rekke
erfaringsoverføring mellom lagene/foreningene, noe faglig påfyll og det
sosiale fellesskapet. Det var 55 deltakere, inklusive forbundsstyret.
Assisterende politidirektør Håkon Skulstad, leder av Pensjonistforbundet Jan
Davidsen, leder Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad gjestet seminaret første
dagen. For øvrig hadde vi blant annet satt pensjon, pensjonistnettverket og
presentasjon av forbundets reviderte nettside på programmet. Psykolog Per
Kristian Haugen holdt et veldig interessant foredrag om begynnende demens.
Utover dette ble det brukt tid til erfaringsoverføring.
Samarbeidsavtaler
Politidirektoratet (POD)
Forbundet har tilgang til greie og praktiske kontorer i Politidirektoratet. Forbundet flyttet inn tidlig vinter 2015, og det ble inngått en 5-års leieavtale i 2016.
Vi har ikke hatt formelle møter med ledelsen i POD i Landsmøteperioden, selv
om vi har invitert til det i lederseminaret og e-post. Gjennom uformell kontakt
er det positive tilbakemeldinger om at lokalene er sikret for fremtiden, men iflg
avtalen må denne fornyes i 2021.
Forutsigbarhet er vesentlig for god drift av forbundet. Den økonomiske støtten
som ytes fra POD er i så måte veldig viktig for PPF.
Det må tilstrebes å få på plass de årlige møtene med ledelsen i Politidirektoratet i den neste perioden.
Politiets Fellesforbund
Vi har en veldig god samarbeidsavtale med Politiets Fellesforbund (PF). Det er
enighet mellom PF og oss om at vi fortsatt skal være den organisasjonen som
arbeider aktivt for pensjonistmedlemmene fra justissektoren både sentralt og
lokalt. Vi møter veldig positive holdninger både hos ledelse og ansatte i dette
samarbeidet.
PF/PF-forsikring bidrar med solid økonomisk støtte som er viktig for driften av
forbundet vårt. Den tekniske og administrative hjelpen fra PF er i tillegg veldig
nyttig når det gjelder medlemsregisteret, kontingentinnkrevingen og teknisk
support. Ellers har PF mange svært dyktige medarbeidere som, mer enn gjerne,
bidrar med gode råd når vi ber om dette.
SAKO/Pensjonistforbundet
Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Pensjonistforbundet og SAKO.
SAKO er, i tillegg til Pensjonistforbundet, sammensatt av følgende selvstendige
pensjonistorganisasjoner: Fagforbundet, Postens Pensjonistforbund, Politiets
Pensjonistforbund, Telepensjonistenes Forbund, LO-Stats Pensjonistutvalg,
Jernbanepensjonistenes Forbund, og Statens Vegvesens Pensjonistforbund.
Pensjonistforbundet har siden etableringen av SAKO i 1991 vært sekretariat for
samarbeidet.
På grunn av at vi er et lite forbund med liten kapasitet på nasjonalt nivå, er vi
avhengige av det gode samarbeidet med Pensjonistforbundet/SAKO. Samarbeidsavtalen er under revisjon i skrivende stund, og eventuelle endringer vil bli
forelagt landsmøtet.
Pensjonistforbundet alene har ca 250 000 medlemmer, og sammen med de
øvrige SAKO-organisasjonene er det drøyt 260 000 medlemmer. Dette er en
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kraft i seg selv, og er den klart største medlemsorganisasjonen for pensjonister. Samarbeidsavtalen gir og tar, men det er liten tvil om at samarbeidet er
avgjørende for at PPF skal få gjennomslag for viktige politiske saker i handlingsplanen.
Forsikring/merkantile fordeler
Forbundsleder og forbundssekretær har jevnlige møter med PF forsikring som
består av en gruppe meglere som arbeider frem gode forsikringstilbud. I møte
den 18.1.18 opplyste PF forsikring om at de solgte pensjonistpakken til 25 %
av pensjonistene og at 62 % benyttet seg av det øvrige forsikringstilbudet. PF
eier forsikringslogoen. Private forsikringer tegnes hos Codan, mens de kollektive forsikringene tegnes hos Storebrand, AIG eller Codan. PF forsikring legger til
900 foran vårt medlemsnummer for å skille mellom kunder i PF og PPF, noe det
er viktig at medlemmene er klar over når de skal logge seg inn på min side.
Forsikringskontoret kan lese i vårt register, men ikke skrive. I møte den 13.12.18
informerte PF forsikring om at morselskapet nå er svensk og heter Søderberg
og har 2000 ansatte. PF forsikring har tilhold på samme sted i Lysaker. Ny forsikringsbrosjyre er utarbeidet og vil bli sendt ut i posten til alle medlemmene
i blad 2/19 og den er lagt ut på vår hjemmeside. Beskrivelsen av forsikringstilbudene blir gjennomgått og oppdatert i desember hvert år. PF forsikring gir
støtte til landsmøtet og lederseminaret.
Alle merkantile medlemsfordeler som PF har fremforhandlet gjelder også for
medlemmene av PPF. På vår hjemmeside kan du gå inn på samtlige 24 aktører
vi har en avtale med og lese om tilbudene. Det en del spørsmål om bilavtalen,
den har vi nå med Bertel O Steen som forhandler merkene; Mercedes, Peugeot,
Citroen, Opel og Kia. Opel er nytt i sortimentet fra 1.1.19 og tilbyr en helelektrisk utgave. Både Bertel O Steen og Esso er interessert i å reklamere for sine
produkter. Forbundsleder og forbundssekretær har hatt et møte med Esso med
gjennomgang av deres medlemstilbud og muligheten for å reklamere i Politipensjonisten. I februar 2019 utarbeidet forbundskontoret, med god støtte fra
PF, en pilotavtale om reklame for Esso inneholdende informasjon til våre medlemmer om deres produkter, samtidig som reklamen er til inntekt for PPF. Den
økonomiske siden og reglene rundt reklameinntekter er tatt opp med revisor. Vi
har utarbeidet en medieplan etter god bistand fra PF som har lang erfaring med
inngåelse av avtaler om reklame. I mars 2019 utarbeidet PF en avtale med
øyelege Dropin i Oslo for PPF etter en henvendelse fra øyelegen. Denne
kommer i tillegg til avtalen med firmaet Memira om synskorrigering. Forbundskontoret får en del spørsmål om begravelsesstønad, noe som ikke finnes i vårt
system men som er under vurdering.
Økonomi
Forbundet har en sunn økonomi. Økonomien er helt avgjørende for hvilke tiltak Forbundsstyret kan iverksette og gjennomføre for medlemmene, og rettesnoren for styret har vært at økonomien i PPF skal brukes slik at den kommer
medlemmene til gode.
Den økonomiske situasjonen er blitt betydelig bedre pga ulike støtteordninger,
og et betydelig antall nye medlemmer. Denne økingen har gjort det mulig å
utbetale støtte til våre lag og foreninger i 2017 og 2018.
Veien videre
Forbundsstyret har i den siste delen av inneværende landsmøteperiode revidert
handlingsplanen ved å ta hensyn til de endringer som har skjedd i perioden.
Handlingsplanen definerer PPF`s verdier, mål og samarbeidende organisasjoner
i Landsmøteperioden 2019 – 2021. PPF bygger på likeverd og respekt og er til
for medlemmene som er organisasjonens fundament og styrke. PPF arbeider
for å ivareta økonomiske rammer, medlemsfordeler og sosiale forhold for medlemmene, og det å være en synlig aktør i samfunnet. PPF har 41 lokale lag og
foreninger med ca. 4350 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.

prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten til Helse- og omsorgsdepartementet. Pensjonistene utgjør en stor
og økende gruppe som både må si 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 opplever 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 fortsette å 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 medlemmene og
synliggjøring av organisasjonen i samfunnet, vil PPF fortsette samarbeide
med Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene. Gjennom samarbeidet
med Politiets Fellesforbund (PF) har PPF de samme medlemstilbudene som
de yrkesaktive og tilbudene bekjentgjøres 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.
Forbundsstyret mener det er riktig å prioritere et lederseminar rettet mot lokale lag/foreninger i året mellom landsmøtene, og invitere til årlige erfaringssamlinger for kontaktpersonene i de lokale pensjonistnettverkene. Dette må
gjøres innenfor rammen av god økonomistyring. Styret har foreslått å ta bort
almanakken. Etter tilbakemeldingene å dømme er det svært få som bruker
almanakken som tidligere. Forbundsstyret mener derfor at det vil være bedre
å bruke disse midlene på tiltak som er rettet mot organisasjonen, enn på utsendelse av almanakken.
Handlingsplanen skal være en helhetlig plan som bidrar til en god medlemsutvikling.
Avslutning
Organisasjonene er en viktig del av vårt demokratiske samfunn. Det er forbundsstyrets syn at ved å stå sammen; i en egen organisasjon, fortsette
samarbeidet med Pensjonistforbundet og SAKO-gruppen, samt være med
på å tilstrebe et bredest mulig samarbeid spesielt mellom forbundene som
organiserer pensjonister, kan vi oppnå resultater som kommer våre medlemmer til gode. Politiets Pensjonistforbund skal møte de kommende årene og
utfordringene med samfunnsansvar, optimisme og tro på at vi skal lykkes i vårt
arbeide til det beste for medlemmene.

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 folkehelseminister og et regjeringsoppnevnt utvalg (Blankholmutvalget) har pr. 31.12.18 levert sin rapport om
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Arbeider for fortiden
for nåtiden – og fremtiden
Av Jørn-Kr. Jørgensen
hatt sitt virke i Heimevernet hvor han i 2002 gikk
av med majors grad etter 38 år i tjenesten, hvorav 15 år som avsnittssjef. Magnar var også ungdomsleder for heimevernsungdom i Trondheim
en rekke år. - Det å være i Heimevernet har betydd mye for meg. Det har gitt meg kunnskaper
og inspirasjon, og jeg har møtt mange – spesielt
unge mennesker, mange av dem morgendagens
ledere, som skal drive skuta Norge fremover.
I 1967 begynte Magnar Skaret i politiet hvorfra Politiaspirant Magnar Skaret
han gikk av med pensjon i 2006 som politiover- - ung og uerfaren.
betjent/stabssjef ved Sør-Trøndelag politidistrikt.
Deretter var han i en 80 % stilling som konsulent i staben - fra 2007-2016
- i Statens Naturoppsyn – SNO – i Trondheim; en jobb han likte; ikke minst
fordi den ga gode muligheter til informasjon om natur, fisk, dyr og fugler
på landsplan.
Magnar Skaret leder Norsk
Politihistorisk Selskap.

Det er kanskje ikke tilfeldig at Magnar Skaret etter et aktivt
politiliv lot seg engasjere av politihistorien og gjorde et par
bragder det virkelig står respekt av. To gedigne bøker har han
skrevet. En om politiets samband og en om politiets våpen. Begge
to praktbøker i stort format med fargebilder og trykket på skinnende papir; utgitt av Norsk Politihistorisk Selskap – en organisasjon
Politiets Pensjonistforening har en samarbeidsavtale med. «Fra
varde til SMS» og «»Politiets våpen – fra morgenstjerne til moderne
automatvåpen» heter de to bøkene.
Uttrykket om at «det skal mer enn ei kule til en trønder», passer på
Magnar. Det brukes gjerne som en bekreftelse, oftest humoristisk, på at
trøndere er spesielt hardføre og vanskelige å knekke. Det er det lett å
tenke, når vi studerer Magnar Skarets CV. Det er nesten like omfattende
som frokosten på Hotell Scandic Solsiden i Trondheim.
Magnar Skaret er født i 1946 i Strinda og er oppvokst i Kirkvollen – øst for
Strinda kirke - på Moholt i Stiftsstaden. Der har han i all hovedsak bodd
hele sitt liv på barndomshjemmets tomt – intet mindre!
- Jeg vokste opp i landlige omgivelser med hage, fruktrær og rotvekster og vi hadde flere katter. Far var murer, en skikkelig arbeidsmann, og det
selv om det ikke var «fett» på noen måte, hadde vi alt vi trengte. Mor var
hjemmeværende. Siden far var håndverker, satte han opp sitt eget hus
i 1947/48. Det står fjellstøtt den dag i dag, forteller Magnar. – Jeg bor i
nabohuset.
Unge Magnar gjennomførte Befalsskolen for infanteriet i 1965/66, og deltok i en rekke fag- og lederkurs i både politiet og Forsvaret. Han har også

10

NUMMER 2 - 2019

- Naturoppsynet var en ny, lærende arena om natur, fugler og rovdyr. Jeg
reiste mye i Norge og hadde ansvar for bl.a. sambandet, innleie av helikopter og begrenset politimyndighet, samt kjøp og anskaffelse av båter og
mye annet som var krevet i et «oppsyn».
Etter en kort periode ved Trondheim politikammer, tjenestegjorde Magnar
for det meste ved Uttrøndelag politikammer innenfor etterforskning,
trafikk, redningstjeneste og ulikt beredskapsarbeid.
Under Alta-utbyggingen deltok han i planleggingen av politiets innsats i
perioden 1979-82, og var i aksjonsfasen sambandssjef. I perioden 19831984 tjenestegjorde han i FN som kaptein og sjef for Chebaa-group i
UNIFIL i Libanon.
- I Libanon møtte jeg en helt ny og annen kultur. Det var selvfølgelig
lærerikt og en helt ny erfaring i voksen alder. Det var kanskje den mest
utfordrende oppgaven jeg noen gang har hatt.
I perioden 1985-87 var Magnar Skaret tilknyttet Politiavdelingen i Justisdepartementet og arbeidet med planlegging, etablering og opplæring av
Utrykingsenhetene (UEH) på landsplan.
Og fra 1989 til 1994 var han engasjert i Justisdepartementets OL-stab, og
under gjennomføringen av OL var han sambandssjef. Fra 1997 til 2001 var
Magnar Skaret seksjonsleder/stabssjef ved Uttrøndelag politidistrikt, og fra
2002 til 2006 var han seksjonsleder for strategisk planlegging og koordinering – og stabssjef ved Sør-Trøndelag politidistrikt.
- Jeg har vært særdeles heldig og fått delta i svært ulike aktiviteter i
politiet. Det har vært utfordringer hele tiden, og jeg har forsøkt å ta dem
etter beste evne. I all hovedsak har jeg møtt bare positive mennesker,
understreker Magnar.

POLITIPENSJONISTEN
Men Magnars engasjement stopper ikke der. Han har vært formann i
Foreningen Agdenes Fyr siden 1992 og medlem i Norsk Våpenhistorisk
Selskap siden 1973. Styremedlem ved Justismuseet - Nasjonalt museum
for politi, rettsvesen og kriminalomsorg (tidligere Norsk rettsmuseum) fra
2008 – og styreleder fra 2018. Han representerer Politidirektoratet i styret.
Fra 2007 har han vært med i Norsk Politihistorisk Selskap - fra 2011 selskapets formann og gjenvalgt på Årsmøtet i Oslo i 2019.
- Å jobbe med historie generelt og politihistorien spesielt er et viktig arbeid
både for nåtiden og ettertiden. Vi tar vare på historien om lov og rett som
den var før og som den er i dag for at fremtiden skal lære av historien.
Det er en spennende arbeid fordi vi får innsikt i hva som skjedde tidligere
og vi lærer forhåpentligvis av hva andre har gjort – og vi er selv med på å
skape historien. Jeg anbefaler alle lesere av Politipensjonisten å melde seg
inn i Norsk Politihistorisk Selskap. Dette er en gruppe kolleger som besitter
store kunnskaper.

Daglig leder av Norsk Politihistorisk Selskap, Oddmund Dahle og selskapets leder,
Magnar Skaret, har alltid noe å snakke om.

Magnar har fått en rekke utmerkelser. Fra Forsvarssjefen er han tildelt
«Heimevernets fortjenestemedalje», og fra Politidirektøren «Politimedaljen med laurbærgren» for fortjenestefullt virke for politiets beredskap. Magnars mange gjøremål ville ikke vært mulig uten god støtte
hjemme fra sin kjære Ellinor.
Kystkultur og gamle Åfjordsbåter står hans hjerte nær. - Vi har et sted på
Frøya. Der er det mye kystkultur i form av båter, seil, fiskeredskaper og
garn. Kommer du forbi, så stopp. Jeg viser deg gjerne rundt! – sier Magnar
som er en meget god representant for verdier, kultur og historie.

Tidl. politidirektør Ingelin Killengreen og
Magnar Skaret under en bokpresentasjon
i Trondheim.

Magnar har skrevet to runge politihistoriebøker - en om samband og en om våpen.

«Vår tid er nå» - den 4. Seniorkonferansen 2019
Bindende påmeldingsfrist er satt til 5. juni. Komiteen ønsker påmeldingene så raskt som mulig, det vil lette administrasjonen. Ta med
ektefelle/samboer eller nærmeste venn og meld dere på, eventuelt
kom alene. De 3 foregående konferansene har hatt en økende tilslutning hvert år, vi har derfor igjen valgt «1. mann til mølla-prinsippet».
Er det noen som ikke ønsker å overnatte (bobil, campingvogn, privat
overnatting), men delta på arrangementet for øvrig er prisen kr 1100,. Er det andre behov, ta kontakt. Dere kan melde dere på eller stille
spørsmål med å svare på oppf.seniorkonferanse@gmail.com.
Vi kan organisere tur til Finnskogen på fredag dersom det er av
interesse. Dette må det opplyses om ved påmelding. Ekstra overnatting fra torsdag til fredag koster kr 560,- inkludert frokost.

Seniorkonferansen avholdes på Sæter Gård ved Kongsvinger.

I samarbeid med Kongsvinger, Østerdal og Romerike pensjonistlag arrangerer Oslopolitiets pensjonistforening den 4. Seniorkonferansen 2019 på Sæter gård, Kongsvinger i tiden onsdag
7. til og med torsdag 8.august 2019. Temaet for konferansen:
«Vår tid er nå»
Arrangøren ønsker å bidra til å skape og opprettholde nettverk, gi
litt faglig og kulturelt påfyll i hyggelige omgivelser. Det viktigste er
fortsatt å møte «gamle» kollegaer, derfor inviterer vi medlemmene i
Politiets pensjonistforbund og alle pensjonistforeningene/lag i Norge.

Arrangøren finansierer administrasjon, underholdning og foredragsholdere, deltakerne betaler reise og opphold. Priser per person er kr
1465,- i dobbeltrom og kr 1590,- i enkeltrom. Dette inkluderer: Overnatting med frokost fra onsdag til torsdag.
Ordinær lunsjbuffet onsdag og torsdag, samt
frokost torsdag. Onsdag kl. 19.30, festbuffet
med hjemmelagede spesialiteter fra eget
kjøkken. Det er hotellstandard på rommene.
Programmet er under bearbeidelse, og vil
bli sendt ut så snart foredragsholderne har
bekreftet.
Øyvind Røen – OPPF - Tlf. 952 950 31

Øyvind Røen åpner en
tidligere Seniorkonferanse.
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Nye bestemmelser for fornyelse av førerkort og helseattest
Utfasing av førerkort
• Førerkort utstedt før 1. april 1979, må byttes til nytt førerkort før
1. januar 2020.
• Førerkort utstedt i perioden 1. april 1979 til og med 31. desember
1997, må byttes til nytt førerkort før 1. januar 2023.
• Førerkort utstedt i perioden 1. januar 1998 til og med 18. januar 2013,
må byttes til nytt førerkort før 1. januar 2033.
• Førerkort som ikke skiftes ut innen fastsatt frist, mister sin gyldighet.
Fra og med 19. januar 2033 må EU-førerkort benyttes

Fornyelse av førerkortklasse B og BE
Førerkortet i klasse B eller BE gis 15 års gyldighetstid med mindre det
settes en kortere gyldighetstid. For førere som har fylt 60 år settes utløpsdato på førerkortet til dagen før fylte 75 år eller til evt. dato på helseattest
utløper.
- For å oppnå uavbrutt førerrett kan førerkortet fornyes med helseattest
før fylte 75 år med varighet inntil dagen før fylte 78 år.
- Fra fylte 75 år er det krav om helseundersøkelse og utstedelse av nytt
førerkort. Da settes gyldighetstiden som angitt i helseattesten.
- Fra fylte 75 år, men ikke 78 år, kan helseattesten utstedes med inntil 3
års gyldighet, men maksimalt til dagen før fylte 80 år.
- Etter fylte 78 år kan helseattesten utstedes for inntil 2 år om gangen
Fornyelse av førerkortklasse C1 og C1E
Førerkort for tyngre kjøretøy der man trenger førerkort klasse C1 for
kjøretøy med tillatt totalvekt høyere enn 3.500 kg må fornyes hvert 5. år.
Samme regel for klasse C1E. Husk, det er helseattesten som bestemmer
om når du må fornye.
Klasse C1
Motorvogn med tillatt totalvekt over 3 500 kg, men høyst 7 500 kg, og
som er godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører. Man
kan trekke tilhenger, men denne må ha en tillatt totalvekt på høyst 750
kg. (se vognkort for tilhenger)

NYE HELSEKRAV FOR FØRERKORT 01.10.2016
• Diabetes:
For sjåfører med diabetes blir regelverket noe strengere enn før.
• Legemidler:
Noen legemidler fører til trafikkfarlig atferd. Sjåfører som bruker noen
typer vanedannende legemidler (for eksempel beroligende midler i
gruppen benzodiazepiner i store doser eller fast bruk flere ganger
daglig) må enten slutte eller gå over til et annet legemiddel hvis de
fortsatt skal kunne kjøre bil.
• Søvn:
Nesten hvert femte dødsfall i trafikken skyldes at sjåføren har falt i
søvn. Pasienter med søvnapné eller narkolepsi er utsatt. Må vurderes
av spesialist om de oppfyller helsekravene.
• Kols:
For pasienter med respirasjonssvikt (først og fremst pasienter med
alvorlig kols), er det nå krav til lungefunksjon som fastlegen eller
spesialist kan måle og vurdere.
• Kognitive funksjoner (påvirkes for eksempel ved demens):
Legene skal på en mer enhetlig måte undersøke søkernes evne til å
tenke og reagere i trafikken. Kravet til undersøkelse av slike
funksjoner gjelder også andre søkergrupper enn de med mulig
begynnende demens.
RUNDKJØRING

Klasse C1E
Førerrett i klasse C1E gjelder for klasse BE og for vogntog bestående av
motorvogn som omfattes av § 3-8 første ledd nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Vogntogets samlede tillatte totalvekt må ikke
overstige 12 000 kg. Førerretten gjelder også for vogntog bestående av
motorvogn som omfattes av § 3-5 første ledd nr. 1 (klasse B) og tilhenger
med tillatt totalvekt over 3 500 kg forutsatt at vogntogets samlede tillatte
totalvekt ikke overstiger 12 000 kg
Årlig fornyelse C1 og C1E
Om sjåførens helsetilstand er i orden vil sjåføren få fornyet sitt førerkort
klasse C1 for fem nye år fra datoen da legeerklæringen er utstedt. Legeerklæringen kan ikke være eldre enn 3 måneder. For sjåfører over 70 år
må dette førerkortet fornyes hvert år. Det er også slik at legen kan ut fra
helsemessige forhold gi en legeattest som gir førerrett i kortere tid enn 5
år, og kortere tid enn ett år for eldre sjåfører. Det skjer f.eks. om sjåføren
har en sykdom som gjør at forløpet kan endres innen den normale tiden
for fornyelsen.
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1.
2.
3.
4.

Husk vikeplikt i rundkjøring
Vanlige regler for feltskifte, også i rundkjøringer
Gi tegn til veiledning for andre – blink også til venstre
Husk fotgjengere ved inn- og utkjøring ved rundkjøringer
Oddbjørn Olsen

POLITIPENSJONISTEN

Med brist og fall i Grenaderløpet
Arvid Larssen i sporet for 27. gang

utfor sporet der dette snor seg
mellom trestammene. En hard
kontakt med disse vil vi unngå.
På skarpt føre og nedslitt trasse’ i
unnakjøringene gjelder det å holde
tungen rett i munnen.
For å hoppe helt frem til målseilet
så fullførte jeg på 10.34 t (min svakeste tid til nå). Noen vil kanskje si
at dette var lang tid, men av erfaring
vil jeg hevde at dette føles som en
seier å fullføre. Det er ikke lettere å
bruke lang tid kontra kort. Jeg har erfart begge deler. De som bryter kan
ha ulike grunner. En ting er ganske
sikkert og det er at menneskekroppen tåler mye mer enn vi aner. Er
vi frisk og uskadet kan vi presse oss
ganske mye, men vi bør selvfølgelig
ha et visst treningsgrunnlag,- noe
annet ville være uforsvarlig og en
dårlig forsikring.
Arvid Larssen gjennomførte Grenaderløpet for 27. gang!

Vi kan si at Grenaderløpet med et renn på 90 km, arrangert
første gang i 1969, ble Norges svar på Vasaloppet med
samme lengde. Grenaderløpet er i alle fall mye mer kupert
der det går gjennom Nordmarka fra Varingskollen og til
Ljansløkka skole i Asker.
Med start kl. 07.00 og 07.30 må de fleste deltakerne stå tidlig opp
om natten,- i mitt tilfelle kl. 03.30. Busser for deltakerne er satt opp
fra Asker og Oslo til startstedet. Når vi står på startstreken har vi
foran oss både korte og lange motbakker, og da må det nødvendigvis bli det samme av unnakjøringer.
Etter hvert som rennet drar seg fremover time for time må vi mer
og mer ut i fiskebein. Vi blir fysisk slitne, men også psykisk. Det
siste inntrer gjerne når vi er slitne for eksempel ved 30 km når det
står et skilt om at det ennå er 60 km igjen. Har vi også her bommet
på smøringen, sniker det kanskje seg inn tanker om å gi seg ved
nærmeste matstasjon. Så har vi utforkjøringene som varsles med
gule bånd. Når vi blir mer og mer slitne beina blir det vanskelig. De
fleste unngår ikke å ploge seg nedover og da verker det i lårene.
Vi vil helst unngå fall der det gjerne kan ligge en fallende deltaker
foran oss eller det kommer noen bak. Helst bør en unngå å skjene

Jeg fullførte for 27. gang og har da
en lang historie om å berette fra disse, da jeg har skrevet lange
referater om hver enkelt i mine private trenings/ konkurransehefter. Nevner at jeg har vært fire ganger under 8 timer. Denne
gang var jeg mørbanket. Det ble 4-5 fall underveis både med ryggog stupfall (har dog unngått fall her i mange renn). Kanskje kan
en del av årsaken være at jeg er inne i mitt 70 år, men de skarpe
unnakjøringene var bokstavelig talt vonde denne gang. Det ble
smeller i både rygg, hofter, brystkasse og kne, og da hadde jeg
ennå et par mil igjen. I ettertid kjente jeg mer til dette når kroppen
var blitt kaldere og dagene gikk.
Senere i år er jeg påmeldt i Birkebeinerrennet, men er da avhengig
i å bli leget etter fall og brist i ovennevnte renn. Må nevne at
siden 1973 har jeg gått i mål på 512 korte og lange renn. Løp på
beina med terrengløpet Nordmarkstravern gjennom Nordmarka på
høsten med 30 km har alltid vært årets hovedmål for meg. Der har
jeg vært med i 45 år på rad.
Så spørs det om jeg stiller på startstreken i neste års manndomsprøve (Grenaderløpet) som jeg kaller det. Det skal ikke stå på viljen.
Arvid Larssen (OPIL)
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Vi gratulerer!

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

Jubilanter i juli 2019

JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN
FØDT
LOKALLAG
70
Strømsæther
Arve
30.07.1949
Politihøgskolens Pensjonistforening
70
Øren
Leif
30.07.1949
Kripospensjonistene
70
Buvig
Per Jakob
27.07.1949
Politiets Pensjonistlag, Fredrikstad
70
Johansen
Leif Edgar
27.07.1949
Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg
70
Fagerli
Atle
27.07.1949
Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
70
Grundstrøm
Hans
26.07.1949
PST-pensjonistenes forening
70
Grundstrøm
Erik
26.07.1949
Politipensjonistene i Buskerud
70
Kristoffersen
Yngve
22.07.1949
Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
70
Thorvaldsen
Svein
20.07.1949
Politiets Pensjonistforening, Moss
70
Brenna
Tormod
18.07.1949
Oslo Politiets Pensjonistforening
70
Haugo
Aslak
17.07.1949
Politipensjonistene i Buskerud
70
Eriksen
Petter-Harry
13.07.1949
Politiets Pensjonistforening, Moss
70
Uleberg
Magne
12.07.1949
Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
70
Morseth
Oddbjørg
09.07.1949
Politiets Pensjonistlag, Østerdal
70
Hoel
Kjell Thorleif
07.07.1949
Politiets Pensjonistforening, Troms
70
Sved
Jogeir
07.07.1949
Politiets Pensjonistforening, Troms
70
Arnesveen
Finn
07.07.1949
Hamarpolitiets Pensjonistlag
70
Amundsen
Kjell
04.07.1949
Ringerike Politipensjonistlag
70
Händler
Knut Helge
02.07.1949
Politipensjonistene i Buskerud
70
Foseid
Margith
01.07.1949
Kongsvingerpolitiets Pensjonistforening
80
Jørgensen
Odd Gudleif
31.07.1939
Politiets Pensjonistforening, Harstad
80
Aukrust
Eva
24.07.1939
Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
80
Eskeland
Lars B
24.07.1939
Politiets Pensjonistlag Haugaland og
				Sunnhordaland
80
Frøyland
Bjørg
23.07.1939
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
80
Søstrand
Odd Arvid
12.07.1939
Vest-Agder Politipensjonistlag
80
Lier
Leif A.
01.07.1939
Oslo Politiets Pensjonistforening

Jubilanter i september 2019
JUBILEUM
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
80
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ETTERNAVN
Sagsveen
Sevaldson
Lien
Aasen
Kartum
Fagerlid
Nilsen
Flaate
Sørensen
Slupphaug
Svendsen
Mathiesen
Reitan
Kvernmo
Fjeldsbø
Thingstad
Torkelsen

FORNAVN
Solfrid
Annette Koefoed
Geir Røstum
Henny
Svein Inge
Kjell
Magnus Stub
Sindre
Arild
Svein Gjermund
Harald
Claus Tore
Lilly Anna
Per Ola
Grete Olaug
Kjell Erik
Tormod
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FØDT
23.09.1949
22.09.1949
22.09.1949
21.09.1949
19.09.1949
18.09.1949
17.09.1949
16.09.1949
15.09.1949
13.09.1949
10.09.1949
09.09.1949
26.09.1939
25.09.1939
19.09.1939
14.09.1939
06.09.1939

LOKALLAG
Ringerike Politipensjonistlag
Oslo Politiets Pensjonistforening
Direktemedlem
Kongsvingerpolitiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistlag, Halden
Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
Lensmannsetatens Pensjonistlag Hordaland
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
PST-pensjonistenes forening
Direktemedlem
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
Politiets Pensjonistforening, Nordmøre og Romsdal
Lensmannsetatens Pensjonistlag Hordaland
Hamarpolitiets Pensjonistlag
Politiets Pensjonistforening, Romerike

Jubilanter i august 2019

JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN
FØDT
LOKALLAG
70
Bull-Hansen
Erik Andreas
29.08.1949
Politiets Pensjonistlag, Halden
70
Vinje
Kristi Anne
28.08.1949
Politiets Pensjonistforening, Sunnmøre
70
Løhre
Tor Odd
28.08.1949
Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70
Solumsmoen
Thor-Ole
27.08.1949
Direktemedlem
70
Hansen
Lilian Margareta 25.08.1949
Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag
70
Dyrdal
Sigmund
25.08.1949
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70
Myklebust
Harald Ivar
25.08.1949
Politiets Pensjonistlag Haugaland og
				Sunnhordaland
70
Stensrud
Iver
24.08.1949
Oslo Politiets Pensjonistforening
70
Nalstad
Ingri
23.08.1949
Follo Politiets Pensjonistforening
70
Bronebakk
Svein
21.08.1949
Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag
70
Arnesen
Arne
16.08.1949
Politiets Pensjonistforening, Salten
70
Nyborg
Frank
15.08.1949
Politiets Pensjonistforening, Romerike
70
Syversen
Lise Bruu
14.08.1949
Politiets Pensjonistlag, Fredrikstad
70
Skogseth
Audun
14.08.1949
Politiets Pensjonistlag Telemark
70
Olsen
Alf
12.08.1949
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70
Fremstad
Per Tore
10.08.1949
Politiets Pensjonistforening, Moss
70
Vegel
Per Kristian
05.08.1949
Oslo Politiets Pensjonistforening
70
Holmen
Kjell Vidar
04.08.1949
Hamarpolitiets Pensjonistlag
70
Runden
Egil
01.08.1949
PST-pensjonistenes forening
80
Marthinussen
Kurt
23.08.1939
Politiets Pensjonistforening, Harstad
80
Haugen
Olav Rikard
21.08.1939
PST-pensjonistenes forening
90
Bøe
Margit
17.08.1929
Direktemedlem
90
Onshus
Leif
11.08.1929
Politiets Pensjonistlag, Gudbrandsdal
90
Stigen
Øystein
06.08.1929
PST-pensjonistenes forening

Trygve Rindahl
er død
Vår gode kollega Trygve Rindahl
er død, vel 100 år gammel.
Rindahl begynte som aspirant
ved Bodø politikammer i 1940 og
ble i 1943 arrestert av tyskerne
og sendt til konsentrasjonsleiren
Stutthof i det tyskokkuperte Polen. Der satt han sammen
med 271 andre politifolk til frigjøringen i 1945. Rindahl
var den eneste gjenlevende av disse. Etter krigen begynte
Rindahl ved politiskolen i Oslo, og jobbet i politiet i Bodø frem
til oppnådd pensjonsalder i 1975. Han var en hedersmann
av det gamle, gode slaget, og han innehadde bl.a. Politiets
Pensjonistforbunds hederstegn. Hvil i fred, Trygve.

POLITIPENSJONISTEN

«Nå kan de trega de som ikkje blei med»

Per Knoph sammen med vårt blide
vertskap.

Noen i turgjengen foran Braathens legendariske Fokker F-27 Friendship.

Onsdag 20. mars kl. 10.00, satte en gjeng fra Stavanger og Sandnes
seg på bussen med egen «turoperatør», Bengt Rode. Målet for
dagen var Flymuseet på Sola og matbedriften Jæder like ved
Ålgård.
Vi startet på Flymuseet og ble tatt imot av vår egen Roar Henriksen, tidligere PF lokallagsleder m.m. Han innledet sin omvisning med å fortelle
om hvordan han var bitt av «flybasillen», gjennom førstegangstjenesten
i luftforsvaret. Seinere ble han med fra den spede begynnelsen til Sola
Flyhistoriske Museum fram til det det er i dag.
Museets beliggenhet er i autentiske omgivelser spekkfulle av flyhistorie fra
åpningen flyvningens barndom via krigen og fram til i dag. Mange intakte
militære og sivile fly. Spennende å se inne i Metropolitan maskinen til SAS,
hvordan det var å reise til USA på 50- og 60-tallet.
Spesielt for dette flymuseet er at de har hentet opp og konservert så
mange flyvrak fra havet. Dagens trend er at det er minst like spennende
å se «intakte vrak» som forteller en historie, som at flyet blir helt
rekonstruert. Et av disse flyvrakene var hentet opp fra lasterommet til
«Blücher» som ble skutt i senk i Oslofjorden utenfor Drøbak. Hvordan dette
flyet kom hit, og ikke havnet hos Teknisk Museum, er en annen historie.
Noen spøkte med at det hadde jo vært greit å kunne gi det i bytte for
Trygve Grans fly, som absolutt burde ha fått kommet «hjem» til Sola.

Roar Henriksen viste rundt i
verkstedet.

Vi kunne ikke bli hele dagen på Sola, og sultne ble vi. Dermed kjørte vi
videre til Ålgård, eller litt videre til Gjesdal kommunes industripark på
Skurve ved E 39. Vi skulle på bedriftsbesøk hos Jæder, Ådne Espeland AS.
De av oss som er kjent med norsk turproviant, vil gjenkjenne og anerkjenne «Jædergryte» som prima vare. Hjertelig velkomst fra daglig leder
Guro Espeland og leder for bærekraft, Gry Surdal Espeland, sistnevnte
datter til en våre. Først en presentasjon av den tradisjonsrike bedriften,
som nå var flyttet ut av Ålgård sentrum og blitt stor, ny og moderne. Vi
fikk høre om hva de ca. 120 medarbeiderne fra 23 forskjellige nasjoner
hadde av daglige gjøremål og ikke minst
om firmaets framtidsretting mot bærekraft,
trass i at de er i kjøttbransjen. Deretter
var det på med plastposer på skoene og
en kort omvisning i produksjonen, før vi
benket oss ved prøvekjøkkenet og ble
servert nydelig suppe, med mange og
spennende smaker.
«Kjempekjekt var konklusjonen». «Nå
kan de trega de som ikkje blei med», var
Gunvor Molaugs kommentar.
Kjell Arne Slethei, sekretær,
Rogaland
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