
POLITIPENSJONISTEN
ORGAN FOR POLITIETS PENSJONISTFORBUND NUMMER 4 • 2021

Cirkusdirektør Arnardo kunne 
ha blitt polititjenestemann

Side 3

Jostein Solvoll – politipensjonist
med sterke historiske interesser

Side 4-5

Harald Andersen - fargeklatt
i Hordaland med varmt hjerte
Side 16-17

PPFs landsmøte på Sundvollen
• beretning
• landsmøtevedtak
• handlingsplan
• Bjørn Egeli gjenvalgt som leder

Side 6-15

PPFs Nettverk – evalueringsmøte
gjennomført i Oslo – stor interesse

Side 19

Mye stoff fra lag- og foreninger



2

POLITIPENSJONISTEN

POLITIPENSJONISTEN
Organ for Politiets Pensjonistforbund - PPF
Org.nr. 980 442 020

Redaktør
Jørn-Kr. Jørgensen
Leyrinsgate 2 - 0585 Oslo
Telefon 906 14 485
E-mail: jornjoer@gmail.com

Redaksjonen avsluttet: 8. november 2021

Politiets Pensjonistforbund
Telefon 456 12 974   
E-post: ppf@pf.no
Hjemmeside: www.politipensjonisten.no

Besøksadresse
Gjerdrums vei 4
0484 Oslo 

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 
PER KÅRE STRAND
Telefon: 958 68 100 
E-mail: per.strand@ntebb.no

Styremedlemmer
Kjell Fagerlid – kfagerlid@yoahoo.com
Tone Aspheim – tonsa@live.no
Egil Haaland – egilhaaland75@gmail.com 

1. varamedlem
Tom Søreide – tsoereid@online.no
2. varemedlem
Kåre Hauge – k-hauge@lyse.no

Lay-out og trykk: LOS Digital AS, Larvik
Forsidefoto: Stein Bekkevold.

Vi skal videre fremover
Landsmøtet 2021 er vel gjennomført på Sundvolden hotell – et 

velegnet sted å ha møter og konferansen av en viss størrelse. 
Landsmøtet var preget av engasjement og klare, konstruktive 
tilbakemeldinger fra delegatene på de fremlagte forslagene og 
handlingsplanen for den neste perioden. Ellers var det veldig 
fint å kunne møtes fysisk igjen. Feedbacken har vært veldig 
god; noe forbundsstyre selvsagt er veldig fornøyd med.

Jeg vil benytte denne muligheten til å takke for fornyet tillit som leder av  
Politiets Pensjonistforbund, og gratulere alle som ble landsmøtevalgt til ulike 

verv og oppgaver. Jeg er stolt og glad for å få lede en organisasjon «som har 
som formål å samle alle pensjonister innenfor politiet og andre administrasjons- 
grener og institusjoner under Justisdepartement- og beredskapsdepartementet, 
for å ivareta felles økonomiske, sosiale, helsemessige, kulturelle og velferds-
messige interesser». Det er en omfattende formålsparagraf som krever innsats 
både sentralt og lokalt. Nå som det ikke lenger er restriksjoner som hindrer oss i 
å møtes, sender jeg derfor en oppfordring om at det igjen inviteres til de sosiale 
møteplasser lokalt. Det er nok det viktigste vi gjør, og det som betyr mest for 
medlemmene.

Utformingen av handlingsplanen for den neste perioden ble justert denne  
gangen. Den saken som ble prioritert på topp, er å arbeide for å få bedre 

tilgang til lokale politibygg – da dette over tid har blitt strammet til. Mange  
steder er de tillitsvalgte bekymret for driften av laget/foreningen dersom det 
ikke i større grad blir åpnet opp. Et tidligere forbundsstyre fikk inn følgende ord-
lyd i disponeringsskrivet - siste gang i 2016: 

«Politidirektoratet ber om at arbeidet med å ivareta pensjonistene i politi- og 
lensmannsetaten videreføres i 2016, slik at pensjonistene kan opprettholde 
kontakten med sine tjenestesteder også i ny politidistriktstruktur. Det må blant 
annet legges til rette for at både kantine g trimrom blir gjort tilgjengelig, at  
pensjonistforbundets lokale lag/foreninger har tilgang til kontor og administra-
tiv støtte, og blir vurdert ved fordeling av velferdsmidler. 

Nærmere avtale om hvordan dette skal praktiseres må foregå i samarbeid  
mellom politidistriktet og pensjonistforbundets lokale lag/foreninger».

Med dette som bakteppe er vanskelig å forstå at dette ikke er en sak som 
har funnet sin løsning lokalt. Det er også store ulikheter i den lokale  

økonomiske støtten – fra ingenting til tilfredsstillende nivå. Bedre tilgang til  
lokale politibygg og bedre lokal økonomisk støtte, er saker forbundet skal priori-
tere i denne perioden.

Landsmøtet slo videre fast at samarbeidet med Pensjonistforbundet/SAKO  
skal videreføres, da dette er avgjørende for å få gjennomslag for de politiske 

målene i handlingsplanen – eksempelvis saker om pensjon, kravet om forhand-
lingsrett og en tannhelsereform. Pensjonistforbundet har sammen med SAKO, 
som Politiets Pensjonistforbund er en del av, nærmere 265 000 medlemmer.  
Dette utgjør en maktfaktor opp mot de politiske myndigheter – og det trenger 
vi for å få best mulig gjennomslag i viktige saker for forbundets medlemmer. 

Vi skal videre fremover for norske politipensjonisters beste. 

God jul og godt nytt år til dere alle!

Bjørn Egeli/forbundsleder
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Sirkusdirektør Arne Arnardo 
bør være kjent for de fleste 
politipensjonister. Han hadde 
som motto: «Morskap uten 
barskap» og viste hvordan 
det lot seg gjøre å ha en rusfri 
livsstil.

Arnardo var ikke medlem av noen av-
holdsorganisasjon, men valgte å holde 
seg edru fordi livet krevde det av han 

og fordi arbeidspresset som ansvarlig for Norges største og beste 
sirkus, var stort.  

- Jeg har ikke mer vett enn at jeg trenger det selv. Nyttårsaften 
1952 tok jeg en bestemmelse, fortalte Arnardo en gang, - før det 
hadde jeg drukket en del, men denne kvelden bestemte jeg meg 
for at det skulle være slutt med alkohol. Året som lå foran meg 
ventet med mange oppgaver: Jeg skulle medvirke i Arne Skouens 
spillefilm «Fandango», jeg skulle være med i flere radioprogram 
i NRK og jeg skulle ligge med sirkuset på Youngstorget i Oslo rett 
foran Nr. 19. 

- Skulle jeg klare disse oppgavene, måtte jeg holde meg klar i 
toppen – og jeg bestemte meg for å være edru ett år. Jeg tømte 
tre flasker champagne, så var det slutt. Simsalabim! For å si det 
som sant var: Jeg sluttet å røyke da jeg var fem og å drikke da jeg 
var sju!

- Derfor har mitt motto i sirkus i mange år vært: «Morskap uten 
barskap». Jeg tror rett og slett at det går fint å ha det moro uten 
alkohol. La champagne være champagne! Sirkus blir det uansett...

Det viktigste i dette er kanskje ikke at Arnardo var avholdene fra 
alkohol fra 1952 frem til han døde 4. mai 1995, men at han holdt 
avtalen med seg selv. Det forteller noe om å tro på egne idealer, 
om viljen til å holde ut og at det går å gjøre all verdens ablegøyer 
uten å ha et milligram alkohol innabords.

Arnardo var en spesiell mann. Han var elsket av både store og  
små. Både Arnardo og sirkuset hadde en forkjærlighet for politiet i 
alle byer over hele landet. Han var alltid der med et knippe gratis-
billetter til premieren.

Jon Kvikne som var formann i Oslo Politiforening, forteller i boken  
«I livets manesje» at han møtte Arnardo første gang julaften 1962 
på Møllergaten 19. «Jeg hadde vært ute og gått fotpatrulje på  
Østbanen, og kom inn i kantinen i 2. etasje der det skulle være 
servering og underholdning for de kollegene som var på vakt.» 

- Da Arnardo kom til Nr. 19 for å underholde, hadde han vært i 
Oslo kretsfengsel, og skulle videre til Hovedbrannstasjonen som lå 

«Politikonstabel Arne Arnardo»
et steinkast fra Nr. 19, og derfra til Husbåten; et flytende manns- 
herberge som ble drevet av Oslo Indremisjon. I mange år alternerte 
Arnardo med skuespilleren Arve Opsahl om å besøke disse stedene 
på selveste julaften.

Julaften 1976 (etter 25 besøk på Nr. 19) ble Arnardo – som den 
eneste utenfor politietaten – tildelt Oslo Politiforenings hederstegn. 
Det var fagforeningen som i alle år hadde invitert Arnardo, og han 
fikk hederstegnet til stor jubel fra de som var til stede. - En rørt 
Arnardo satte stor pris på hederstegnet, minnes Kvikne, som også 
da var på plass i egenskap av hovedtillitsvalgt og formann i Jule-
komiteen. 

I 27 år gledet Arnardo politifolk på vakt julaften. Dette er antage-
ligvis en gest uten sidestykke i både politiets og Nr. 19´s historie fra 
1866 til 1978. Arnardos 2. valgspråk var: «Den største gleden du 
kan ha, det er å gjøre andre glad.» 

Da Arnardo døde i mai 1995 og ble gravlagt i Lillesand, var Jon 
Kvikne på plass. Som taler og kistebærer ville Kvikne hedre sin 
venn. Da kisten ble senket i jorden spilte klovnen på trompet: «Let 
in the clowns». Ved jordpåkastelsen ble det brukt ekte sagflis; ikke 
jord som ritualet tilsier. Det handlet om respekt for en legende. 
Oslo Politiforening er trolig den eneste fagforeningen i verden som 
har hatt en ekte sirkuskonge som æresmedlem. 

I et intervju med Norsk Politiblad i 1976 forteller Arnardo: «I 1933 
var jeg i  militæret. Da jeg kom i leiren fikk jeg ingen ringere enn 
politistasjonssjef fra Nr. 19, Morten Slettevold, som sersjant. Vår 
oberstløytnant – han het Gärtner - ville ha meg til å søke Politi- 
skolen. Kun 18 mann skulle tas inn. Jeg avstod fordi jeg var og ville 
fortsette å være artist. Det ble lite skolegang, men jeg lærte mye 
i livets skole.» 

Tenk hvilket sirkus det kunne ha blitt både på Nr. 19 og andre 
steder hvor politikonstabel Arne Arnardo hadde patruljert. Oslo- 
politiet, ja hele politiet, ville trolig ha sett helt annerledes ut. Iste-
den valgte han å bli sirkuskonge med rusfri livsstil. Om det ikke  
er verdensrekord, er det DET i Norge!

Jørn-Kr. Jørgensen
Redaktør
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ÅLESUND: Pensjonert politioverbetjent Jostein Solvoll 
(født 1948) kunne kalle seg politipensjonist i 2006, 
men interessen for politiarbeidet og ikke minst politi- 
historien fortsatte. I 2020 var han hovedforfatter av et 
hefte «Politihistorie på Sunnmøre» utgitt av Politiets 
Pensjonistforening Sunnmøre – foreløpig i et beskje-
dent opplag. Men ikke nok med det. Sammen med 
noen kolleger har han bygget opp et politihistorisk fo-
toarkiv som nå er innlemmet i Fylkesfotoarkivet i Møre 
& Romsdal sine samlinger. Bildene er tilgjengelig for 
alle via Internett.

Jostein Solvoll kommer fra Fiskåbygd i Vanylven kommune sør 
på Sunnmøre; Ytre Søre som de kaller det på folkemunne. Her 
vokste han opp med fiske- og jakt, men 18 år gammel reiste 
han på to-årig realgymnas i Nordfjordeid med det å bli jurist 
for øyet. Men det ble ikke slik. Det ble familie og Politiskolen.  
- Det var like greit , forteller Jostein over en kopp kaffe en tidlig 
høstdag vi besøker han i Ålesund.

Forskjeller i politikulturen
- Jeg gjennomgikk Politiskolen i 1970/71 og kom tilbake til  
Bergen der jeg hadde vært aspirant. Etter at krigsgenerasjonen i 
politiet i Ålesund gikk av med pensjon, søkte jeg meg dit i 1973 
og møtte for vaktsjefen på politikammeret i Parkgata.

- Det var – og er kanskje? - stor forskjell på politikulturen i Bergen 
og Ålesund. Her i byen var vi få tjenestemenn og måtte hånd- 
tere ordensproblemene annerledes enn i Bergen. Lærings- 

Å lete etter svar, er menneskelig
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen

kurven var bratt, og det var mye å lære på kort tid. En utfor-
dring, rett og slett, sier Jostein.

Økoetterforsker og Sjef orden 
- Etter sju år ute i gata kom jeg til Kriminalavdelingen. Etter fem 
år der opprettet vi en gruppe som skulle ta for seg økonomisk 
etterforskning. Jeg ble med og var økoetterforsker i ca. 10 år. Da 
gikk jeg tilbake til Ordensavdelingen som NK. - Vi skriver 1995 på  
kalenderen og i 1999 ble jeg politioverbetjent og Sjef orden. I 
2006 gikk jeg over i pensjonistenes rekker 57 år og seks måneder  
gammel. I løpet av tiden ved Sunnmøre politikammer, hadde 
jeg tre perioder i Utrykningspolitiet. Jeg ble pensjonert fra UP 
hvor jeg hadde graden, men ikke stillingen. Det var greit nok.

Familie og idrett 
- Men livet var ikke bare politi. Det var kone og tre barn, og 
det var mye jobb innen idretten – spesielt håndball – med flere  
reiser og mye moro. Fremdeles er jeg med i Spjelkavik Idrettslags 
pensjonistgruppe. Taket på ballen har jeg mistet, men jeg  
administrerer. Jeg har vært opptatt av klubbutvikling og orga-
nisasjonsutvikling. En periode var jeg deltidsansatt i Sunnmøre 
Fotballkrets som klubbutvikler.

Asylmottaket lærte meg mye om meg selv
- I fire år etter at jeg ble pensjonist, var jeg deltidsansatt ved et 
asylmottak i Ålesund. - Det er den perioden i livet hvor jeg har 
hatt de største utfordringene og en brattere lærekurve enn da 
jeg patruljere i Ålesunds gater. 

- Jeg lærte meg selv mye bedre og kjenne ved å få innsikt i 
andre menneskers liv og skjebne. Vi som i bor i Norge aner ikke 

Jostein Solvoll foran Rådstua i Kipervika – politistasjon fra 1865 til 1876.
«Mot havet» heter denne statuen ved havna i Ålesund. 
Jostein har lært seg å se etter politihistorien.
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hvor godt vi har det. - Vi tror f.eks. at Afrika er et kontinent med 
lik kultur, men jeg har aldri opplevd så store kulturforskjeller 
som hos folk fra de ulike land i Afrika. 

- Ulikhetene i kulturen er stor blant folk fra f.eks. Somalia og folk 
i Nord-Afrika. Det er som avstanden mellom nord og sør, og er 
ikke gjort i en håndvending å forstå. Men på en forunderlig måte 
ble vi enige og vel forlikte. Men at det var vanskelig er det ingen 
grunn til å legge skjul på. Den viktigste lærdommen var kanskje 
lærdommen om menneskeverdet og om det å akseptere ulik- 
heter. Og at norsk tankegang ikke kan legges til grunn for pro-
blemløsning i andre kulturer.

Inn i politihistorien
- På slutten av tiden i politiet fikk jeg et spørsmål fra admini- 
strasjonssjefen ved politikammeret, Arne Danielsen, om jeg ville  
være med i et utvalg som skulle ivareta den lokale politi- 
historien. Det sa jeg meg villig til med ønsket om at jeg fikk 
holde på med å samle inn historiske bilder. Vi var tre i utvalget  
- Arne Danielsen, Kåre Flatmark og meg. De to første skulle skrive.

- Vi begynte først å diskutere en arbeidsmetode for å finne fram til 
en arbeidsplan. Vi konkluderte med at vi måtte sikre bildene, gjøre  
dem tilgjengelig for publikum og formidle politihistorien gjennom 
bilder. Vi begynte å se oss rundt etter en samarbeidspartner og vi 
søkte kontakt med Fylkesfotoarkivet ved Ragnar Albertsen. Etter 
flere møter med han, kom vi fram til en konkret plan.

Vi fortalte hverandre historier
- Planen gikk ut på at vi skulle samle bilder, han skulle digitalisere 
og legge dem ut på Fylkesfotoarkivets sider og jeg skulle skrive 
tekst og navngi – så godt jeg kunne – dem som var på bildene. 
Det ble en stor jobb. Økonomisk støtte fikk vi fra Norsk Politi- 
historisk Selskap og Sunnmøre politidistrikt.

- Jeg fikk med meg tre politikolleger – Oddvin Gjøsund, Audun 
Vartdal og Endre Flatvad. Vi begynte på politikammeret – søkte 
i alle kontorer, skuffer og skap. Vi holdt møter og bestemte oss 
for hva vi skulle bruke, og vi brukte timevis på å fortelle hver-
andre historier. Da forstod jeg hvor stor verdi det ligger i et bilde. 
Vi kunne sitte å snakke en time om en person som var avbildet. 
Det ligger en gullgruve i bilder – både i det man ser og ikke ser. 
Kunsten ligger i å få tak i det og å få skrevet det ned.

200 bilder fra Nyrud politistasjon
- Vi begynte med politikammeret, deretter lensmannskontor- 
ene, så pensjonister og privatfolk, arkiver i avisene samt foto-
arkiv i de lokale museene. - Og det skjedde underlige ting: Ved 
en anledning var jeg på ferie på Cuba. Der satt kona mi og jeg 
og snakket med et annet ektepar fra Ålesund. Jeg fortalte at jeg 
holdt på å samle inn politihistoriske bilder. Da forteller fruen 
at hennes onkel var Inge K. Glomset som bl.a. hadde vært ett 
år på Nyrud politistasjon i Pasvik og at hun hadde arvet hans 
fotoalbum da han ikke hadde etterkommere. - De albumene vil 
jeg gjerne se, sa jeg og fant en fotoskatt med politihistoriske 
bilder. Det var et album med 200 bilder fra Nyrud politistasjon, 
politiskolen og politiet i Ålesund.

Dokumenter om politiets utvikling
- Inge K. Glomsets bilder fra Politiskolen er fra 1950. Andre  
samlet inn bilder fra 1960, 1970 og 1980. Gjennom bildene kan 
vi dokumentere politiets utvikling gjennom mer enn en genera-
sjon. Dette er en skatt vi ikke hadde funnet om ikke en «tilfel-
dig» samtale på Cuba hadde funnet sted.

- Jeg vil oppfordre alle til å ta vare på politihistoriske gjenstan-
der og bilder. Kanskje ikke du ser verdien i det, men la andre få 
se på det. Det viktigste er at det blir formidlet til både tidligere 
kolleger og publikum. Det er uendelig mye både du og jeg har 
å lære av historien. 

Let og finn selv!
- Jeg har av og til lurt på hvorfor jeg ble den politimannen jeg 
ble? Et filosofisk spørsmål, kanskje. Men når jeg blar i bildene og 
får historiene på bordet, forstår jeg kanskje ikke alt, men mye 
mer enn jeg ellers ville ha gjort. - Og å lete etter svar, flere svar, 
er helt menneskelig, sier Jostein Solvoll.

Vil du lete og finne bilder i Fylkesfotoarkivet i Møre & Romsdal 
- og se på politihistoriske bilder og samlingen til Solvoll og med- 
arbeidere, gå inn på https://fylkesfotoarkivet.mrfylke.no – 
bruke søkeordet «politi».

PPFs Hederstegn
SISTE: Under PPFs Landsmøte på Sundvollen 19.-21. oktober fikk 
Jostein Solvoll tildelt PPFs Hederstegn for sitt arbeid med politi-
historien – bildene og et historisk hefte.

Økoetterforskere ved Sunnmøre politikammer i 1990 – 
fra v. Jostein Solvoll, Oddvin Gjøsund og Kåre Fladmark.

Jostein midt i Ålesundet...blant «fjord og fjell og hav og 
trange sund» som det står i en utgave av Ålesundsangen 
- «Hør min sang» med tekst av Lauritz Jensen.

Fra Akslafjellet i Ålesund er det spektakulær utsikt mot 
byen. Dette er et yndet utfarts- og tursted. Jostein Solvoll 
legger gjerne veien om Fjellstua på toppen hvorfra dette 
bildet er tatt. 
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I lett snøfall som hadde gjort markene hvite og med et 
stadig tilsig av tåke, ønsket forbunds-leder Bjørn Egeli  
61 delegater til Politiets Pensjonistforbunds lands- 
møtet 19.-21. oktober velkommen til flotte fasiliteter 
og omgivelser på Sundvollen som også hadde kledd 
seg i sin flotteste høstdrakt. Det nesten «brant» rundt 
hotellet som har tatt imot gjester i siden 1648.

Aktiviteten i foreninger- og lag har i pandemitiden ligget noe 
nede, men takket være et aktivt og pågående Nettverk har 
det vært hyppig kontakt mellom medlemmene på tvers av  
organisasjonen og i de fleste landsdeler.

I sin tale til Landsmøtet fremholdt Bjørn Egeli at Forbundsstyret 
har jobbet godt og målbevisst sammen om de vedtatte målene 
i handlingsplanen for perioden, faste gjøremål ved forbunds-
kontoret og med saker som har blitt aktualisert underveis - og 
alle til organisasjonens og medlemmenes beste.

«Politiets Pensjonistforbund har 41 lokale lag/foreninger – alle 
representert her i salen. Det er veldig hyggelig, og bra! Det har 
vært en netto økning med 285 medlemmer i landsmøte-perio-

«Godt å samles til Landsmøte i PPF»
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen

den til 4 635 medlemmer. De som blir pensjonister nå kommer 
fra kull fra Politihøgskolen med noe lavere elevtall, og det har i 
tillegg blitt vanligere å stå noe lengre i stillingen. Derfor er vi nå 
inne i en periode med tilsvarende svakere medlemsvekst enn i 
de forutgående årene. - Andre sammenlignbare pensjonistorga-
nisasjoner sliter med å beholde medlemmene, mens PPF øker. 
Det skal vi være fornøyde med – og det skyldes nok vårt sam-
arbeid med PF om direkte overføring til PPF» - fremholdt Egeli.

Første taler i forbindelse med åpningen var Pensjonistforbun-
dets formann, Jan Davidsen, var opptatt av vår involvering der-
som vi skal få til et aldersvennlig samfunn. - Dette er parti- 
politisk nøytralt og noe alle kan jobbe med. Vi arbeider først 
og fremst gjennom samarbeids-organisasjonen SAKO som gjen-
nom sine medlemsorganisasjoner har den kompetansen som 
skal til for å være med i diskusjonene rundt dette. Det handler 
om å være trygge hjemme lenger, understreket Davidsen. - Vi 
står foran store utfordringer med 57 000 pensjonister hvert år 
fremover.

Jan Davidsen gikk ellers igjennom prosessen som førte til at vi 
fikk høyre pensjonsutbetalinger etter å ha sakket akterut i flere 
år, og understreket at det fremdeles er mange kamper som må 

Bjørn Egeli ønsker velkommen til 
Landsmøte 2021.



NUMMER 4 - 2021 7

POLITIPENSJONISTEN

kjempes – bl.a. forhandlingsretten, egenandelen ved tannhelse, 
at eldre får den maten de skal ha og at vi får den hjelpen vi skal 
ha når vi trenger den.

Neste landsmøteforedrag ble holdt av Helge Renå som er med i 
et prosjekt som handler om å skrive politiets historie fra A til Å. 
Bokprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom bl.a. Politidirek-
toratet og Universitetet i Bergen. Flere forfattere er engasjert . 
De fire bindene fordeler seg tidsmessig slik: 1886-1939, 1940-
1940, 1946-1993 og 1992-2015. Det er all grunn til å glede seg 
til at disse bøkene foreligger som for første gang vil presentere 
norsk politi og politihistorie i et samlet bokverk. Bokverket vil 
foreligge om to, kanskje tre år.

Landsmøteforhandlingene begynte allerede første møtedag, 
og engasjementet blant delegatene var på topp fra første de-
battinnlegg under beretningdebatten og de senere forslagene. 
Her i Politipensjonisten refererer vi et utdrag av beretningen, 
alle Landsmøtets vedtak og virksomhetsplanen for kommende 
Landsmøteperiode. Alle dokumenter er dessuten tilgjengelig i 
det lokale lag og foreninger samt ved Forbundskontoret.

Vedtekts- og instruksutvalget som i praksis er et organisasjons-
utvalg og Informasjons- og kommunikasjonsutvalget ble viet 
spesiell oppmerksomhet.

Spesielle temaøkter tok i seks grupper for seg vedtekts- og 
organisasjonssakene, men det første utvalgsutkastet til Infor-
masjons- og kommunikasjonsutvalget ble presentert. Dette er 
et stort arbeid som både utvalgene og forbundstyret arbeider 
videre med.

Hederstegn 2021 ble tildelt: Bjørn Uggerud, Hans J. Finne, Jens 
Bjørnar Morseth og Jostein Solvoll – sistnevnte var ikke tilstede i 
landsmøtet. (Se www.politipensjonisten.no.)

Årets Landsmøte i PPF føyer seg inn i rekken av tidligere års 
landsmøter – hyggelige, engasjerende og matnyttige for dele-

gatene som nå vil bringe Landsmøtets innhold videre til med-
lemmer over hele Norge.

Valg av forbundsstyre, Hederstegnsutvalg, Kontrollnemnd og 
Valgkomité var siste post på Landsmøteprogrammet. Det ble 
søm følger:

FORBUNDSSTYRE 
Leder: Bjørn Egeli – Kristiansand  
N-leder: Martha Kalland – Trøndelag  
Sekretær: Magne Rustad – Ringerike  
Kasserer: Per Kåre Strand – Trøndelag  
Styremedlem: Kjell Fagerli – Asker og Bærum  
Styremedlem: Egil Haaland – Bergen/Hordaland 
Styremedlem: Tone Aspheim – Oslo    
Varamedlem: Tom Søreide - Asker og Bærum  
Varamedlem: Kåre Hauge – Rogaland   

KONTROLLNEMD
Leder: Jan Gunnar Bøe – Bergen/Hordaland 
Medlem: Jorunn Andersen – Buskerud  
Medlem: Tom Brunsell - Oslo
Varamedlem: Annbjørg I. Harnes - Narvik
Varamedlem: Reidar Linna - Kongsvinger 

HEDERTEGNSUTVALG
Leder: Odd Kjell Abrahamsen – Kristiansand 
Medlem: Torgny Isene – Oslo   
Medlem: Oddmund Dahle – Oslo  
Varamedlem: Svenn Revdal – Trøndelag  
Varamedlem: Kjellaug Røgler – Romerike  

VALGKOMITÉ
Brita Røed – Buskerud, leder
Tove Lian Mathisen – Bergen, medlem
Atle Pettersen – Narvik, medlem
Varamedlem Kjell-Arne Slethei - Rogaland
Varamedlem Bente Markhus, Steinkjer

Bjørn Egeli og Pensjonistforbundets formann, Jan Davidsen i aksjon på talerstolen.

PPFs nyvalgte Forbundsstyre – f.v. bak - Tom Søreide, Kjell Fagerlid, Egil Haaland, Kåre 
Hauge. Foran f.v. - Per Kåre Strand, Magne Rustad, Bjørn Egeli, Martha Kalland og Tone 
Aspheim.
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PPF har lagt bak seg en landsmøteperiode med lav aktivi-
tet, men med god økning i medlemsmassen. Covid-19 har 
preget hverdagen. Mange av våre medlemmer har vært 
i risikogruppen for smitte. Dette har ført til avlysning av 
fysiske møter og aktiviteter både sentralt og lokalt. Det 
sosiale felleskapet er en av de viktigste årsakene til at 
tidligere ansatte blir medlemmer. Derfor har situasjonen 
vært krevende for mange - også for PPF.

Stor arbeidsmengde
Perioden har vært preget av stor arbeidsmengde ved forbunds-
kontoret og i forbundsstyret. I tillegg til faste gjøremål er det 
mange som henvender seg på mobil. 
SAKO-samarbeidet
Handlingsplanen er rettesnor for all aktivitet i PPF. Samarbei-
det med Pensjonistforbundet/SAKO (Samarbeidskomiteen for 
pensjonister) er viktig. Samlet har organisasjonene ca. 250.000 
medlemmer, der Pensjonistforbundet alene har ca. 240.000. 
Dette utgjør en kraft overfor de politiske myndigheter. 

God aktivitet i PPF til tross for Covid-19 
viser beretningen for perioden 2019-2021
Fra ca. 4.350 medlemmer i 2019 til ca. 4.635 i 2021 – 
Pensjonistnettverket arbeider godt

Hvordan PPF oppnår noe
Det er gjennom SAKO-samarbeidet PPF kan oppnå gjennomslag 
for handlingsplanens politiske målsettinger. - I denne perioden 
har vi fått gjennomslag for å regulere pensjonen basert på et 
gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst. Dette innebærer at vi her-
etter ikke skal gå i minus når lønnsmottakerne går i pluss. - Det 
gjenstår fortsatt mye arbeid mot politiske myndigheter som 
bl.a. forhandlingsrett og at utgifter til tannlegebehandling skal 
inngå egenandelsordningen. 
Samme medlemstilbud som PF
Gjennom vårt samarbeid med Politiets Fellesforbund (PF) har 
PPF de samme medlemstilbudene som PF-medlemmene. Til-
budene gjøres kjent på www.politipensjonisten.no. 
PPFs nav er foreningene
Lokale lag og foreninger er PPFs nav - nemlig å ivareta de sosi-
ale, kulturelle og velferdsmessige interessene. Noen har funnet 
nye måter å møtes på – bl.a. gjennom uteaktivitet.
«Nei» til nasjonal dugnad
Da pandemien brøt ut var det et sterkt ønske om deltakelse i 
den nasjonale «dugnaden» med smittesporing fra noen av våre 
lokallag. Etter henvendelse til direktøren fikk vi ingen drahjelp, 
men lokalt ble det gjort gode avtaler i flere kommuner. Mange 
av våre medlemmer arbeidet som veiledere på vaksinesentre - 
og i noen kommuner med smittesporing.
Digital ledersamling
Ledersamlingen 2020 ble avlyst. I stedet ble det gjennomført et 
møte med lokallagslederne digitalt i september med følgende 
saker: informasjon om nettverkets arbeid, hva betyr pandemi-
en for aktiviteten lokalt og sentralt, hva med Landsmøte 2021 
og orientering om status vedtekts- og instruksutvalget og infor-
masjons- og kommunikasjonsutvalget. Et tilsvarende møte ble 
gjennomført i januar 2021 hvor leder av Pensjonistforbundet, 
Jan Davidsen, innledet med å orientere om forslaget i Stortinget 
om pensjon og om krav til statsbudsjettet. 
Nye lokaler
PPF flyttet inn i flotte og praktiske lokaler hos PF i Nydalen høs-

Sundvolden Hotell var «åsted» for årets Landsmøte i PPF.
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ten 2019. Vi så  frem til et tettere samarbeid med tillitsvalgte 
og ansatte. Grunnet pandemien har vi ikke vært så mye til stede 
i våre nye lokaler i perioden. Politidirektoratet støttet flyttingen 
økonomisk.
Møte med politidirektøren
PPF hadde ikke møte med politidirektøren i 2020, men først i 
januar 2021. Hovedtemaene var tilgangen til politibygg og den 
nasjonale dugnaden i forbindelse med pandemien.
Økonomi
Forbundet har en sunn og velordnet økonomi. Pr. 1.10.2021 har 
vi 4.736. 432,- på kapitalkonto og 664.992,- på brukskonto. Ret-
tesnoren er at pengene skal brukes til medlemmenes beste. 
Velordnet økonomi gir handlingsfrihet.
Medlemsregisteret
PPF har 41 lag- og foreninger. Antall medlemmer har en økning 
i perioden fra ca. 4.350 i 2019 til ca. 4 635 i slutten av 2021 
- noe som betyr 285 nye medlemmer. De som nå blir pensjo-
nister kommer fra kull ved Politihøgskolen med lavere elevtall; 
i tillegg er det vanligere å stå lengre i sin stilling. Som en følge 
av dette får vi nå en periode med svakere medlemsvekst. Eldste 
medlem er rundt 103 år. PPF har 198 medlemmer som er over 
85 år. 
Søknad om momskompensasjon
I 2020 ble det anledning til at sentrale organisasjoner kan søke 
om momskompensasjon på vegne av underliggende ledd. Vi 
hadde et møte med revisor for å klarlegge hva som kreves for 
at en felles søknad blir godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet 
som forvalter ordningen. Forutsetningene kan innhentes ved 
PPFs kontor.
Høringer
PPF mottar hvert år saker til høring som er viktige for våre med-
lemmer. Ikke alle sakene er like relevante, men de fleste har 
betydning for flere av våre medlemmer. Høringene blir sendt 
fra Pensjonistforbundet til de organisasjoner som er medlem i 
SAKO.
Status handlingsplan
Handlingsplanen er førende for alt arbeid i PPF. - De politiske 

sakene om krav til forhandlingsrett og bortfall av underregu-
leringen har vært en gjenganger i PPFs handlingsplaner i flere 
perioder. Det viser at det er vanskelig å løse saker som det har 
vært/er bred tverrpolitisk enighet om i Stortinget. 
Pensjonistforbundet har utrettelig stått på overfor politikere 
gjennom høringer, i møter med politikere og andre som kan på-
virke våre politiske krav. Endelig ble dette arbeidet kronet med 
en rettferdig pensjonsregulering i 2021. 
Etter påtrykk ble Pensjonistforbundet/SAKO enige med FrP og 
SV høsten 2020 om at de to partiene skulle fremme et forslag i 
Stortinget basert på følgende prinsipper:

Ved regulering av løpende pensjoner skal landets pensjonis-
ter ikke tape kjøpekraft, så lenge lønns-mottakere ellers ikke 
gjør det. Pensjonene skal likevel ikke reguleres høyere enn 
lønnsmottakere ellers. Det er et mål at ny reguleringsmodell 
skal virke allerede fra 2020. Det skal lages en forpliktende 
opptrappingsplan for å øke minste pensjonsnivå opp mot EUs 
fattigdomsgrense (EU60). Første økning skal gis raskest mulig. 
Pensjonistenes organisasjoner skal ha forhandlingsrett. Pen-
sjonistforbundet gis plass i TBU (Teknisk Beregningsutvalg) på 
vegne av pensjonistenes organisasjoner og det etableres kvar-
talsmessige møter mellom pensjonistenes organisasjoner og 
regjeringen, der både pensjon og øvrige saker av interesse for 
pensjonistene kan løftes og drøftes.

Slik blir pensjonene
Reguleringen av pensjon endres til en ny pensjonsmodell, hvor 
pensjonene skal øke i takt med gjennomsnittet av lønns- og 
prisveksten med virkning fra 2021. Det vil gi en bedre pens-
jonsregulering i år enn den gamle metoden med lønnsvekst 
fratrukket 0.75 prosent.

I tillegg skal det kompenseres for differansen mellom lønnsvekst 
fratrukket 0.75 prosent og gjennomsnittet av lønns- og prisvekst 
for 2020. Dermed skal alle pensjonister få en kompensasjon for 
det dårlige trygdeoppgjøret i 2020. 
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Stortinget vedtok før jul i 2020 å gi enslige minstepensjonister 
en engangsutbetaling på 4 000 kroner. Denne summen blir nå 
omgjort til en varig økning av den årlige satsen. Økningen blir 
gitt med virkning fra 1. januar 2021. 
Enslige minstepensjonister skal i tillegg få økt pensjonen sin 
med 5 000 kroner på årsbasis med virkning fra 1. juli 2021. 
Trygdeoppgjøret skal igjen behandles av Stortinget på våren, 
og det skal etableres kvartalsvise møter mellom pensjonist- 
organisasjonene og regjeringen.

Basert på denne behandlingen ble årets trygdeoppgjør veldig 
bra. Da det var noe uenighet om beregningsmetoden ville ikke 
Pensjonistforbundet/SAKO skrive under protokollen – noe de 
andre organisasjonene valgte å gjøre. Da oppgjøret noe senere 
ble behandlet i Stortinget gav flertallet oss rett – noe som økte 
pensjonen ytterligere.
Saken om at egenandelen på helsetjenester skal holdes på et 
lavest mulig nivå, og at utgifter til tannlegebehandling skal inn-
gå i en egenandelsordning er svært krevende å få gjennomslag 
for. Men det er mye som tyder på at en tannhelsereform er 
på trappene, og at det kan bli flertall for dette i det nyvalgte 
Stortinget. Dette var en sak PPF fremmet i SAKO-samarbeidet i 
forrige landsmøteperiode – og nå kan det bli et positivt resultat. 
Vedtekts- og instruksutvalget
Landsmøtet 2019 fattet følgende vedtak: Det velges et utvalg 
som skal revidere forbundets vedtekter, instruksen for valgko-
mite og kontrollnemnd samt statuttene for Hederstegnsutvalget 
og fremme eventuelle endringsforslag på landsmøtet i 2021.
Utvalget startet sitt arbeid 13. januar 2020 med en gjennom-
gang av oppdraget og la en plan for hvordan involvere organisa-
sjonen. Endring av vedtekter kan innebære en endring i organi-
sasjonens formål, oppgaver og utførelse. - Utvalget har avholdt 
sine møter digitalt, og utvekslet dokumenter på mail. Utvalget 
har utarbeidet forslagene som forbundsstyret anmodet om, og 
oversendt dem til videre behandling.
Informasjons-/kommunikasjonsutvalget
Vedtatt mandat i LM 2019: Det nedsettes et utvalg med føl-

gende mandat: Det utarbeides et forslag til plan som beskriver 
forbundets informasjons- og kommunikasjonsstrategi, og som 
vektlegger hvordan hjemmesiden og bladet best mulig kan 
utfylle hverandre i arbeidet med å holde medlemmene opp-
datert på saker, aktiviteter og medlemsfordeler i PPF. Utvalget 
skal vurdere etablering av et bladstyre/informasjonsutvalg og 
eventuelt hvilke oppgaver som skal tillegges «utvalget». Utval-
get skal bestå av tre medlemmer. 
Det har vært to møter i arbeidsgruppen og to møter i referan-
segruppen. For å holde liv i drøftelsene prosjektet hadde på-
begynt, startet arbeidsgruppen opp igjen prosjektet senhøstes 
2020 med nettmøter, noe som de har fortsatt med siden. - Det 
har fungert godt, men de har savnet fysiske møter for en brede-
re diskusjon. I hvert møte har gruppen systematisk tatt for seg 
ett eller to ulike tema. - I referansegruppen er man avhengige 
av fysiske møter for å få en god gjennomarbeidelse av de ulike 
forslagene som har fremkommet i prosjektet. Under Landsmø-
tet i oktober 2021 ble det avslutningsvis orientert inngående 
om et forslag til ny informasjons- og kommunikasjonsstrategi 
for PFF. Dette forslaget behandles nå videre.
Begravelsesstøtte
Denne saken hadde forbundskontoret påbegynt før siste lands-
møte, hvor den også ble fremmet av laget i Buskerud som 
foreslo at denne forsikringen ble lagt inn i pensjonistpakken. 
Forbundsstyret ble tillagt å sluttføre forhandlingene og saken. - 
Vi mener det er viktig at en slik sak gjennomgås i fysisk møte 
for å få en tilfredsstillende behandling. Siden det ikke har latt 
seg gjøre før nå i høst, legger vi saken frem for landsmøtet til 
avgjørelse.
Politiets Pensjonistnettverk
Pensjonistverket har vært i drift i 4.5 år etter at det ble vedtatt 
etablert på Landsmøtet i 2017. Nestleder Martha Kalland har 
vært, og er forbundsstyrets kontaktperson og «pådriver». Av 12 
politidistrikter og tre særorganer, er det 14 som driver et nett-
verksarbeid. 
Sett i forhold situasjonen kan en se at ordningen betyr mye for 
mange. Etter etableringen har nettverkets representanter gjort 
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en verdifull innsats for mange medlemmer. Det handler om å 
vise omsorg, om å bry seg om hverandre og om å gi en hjel-
pende hånd. 
PPF har 14 kontaktpersoner (KP-er) rundt om i landet. Disse 
har ansvaret for hvert sitt politidistrikt (12) og for sine særor-
ganer (2). Alle foreningene har en nettverksleder (NVL). Disse 
har med seg nettverksmedarbeidere (NVM-er) og KP-ene har 
hovedansvaret for å følge opp og administrere nettverket i eget 
distrikt/særorgan.
Hvert år samles alle KP-ene til et møte med faglig innhold og 
for å utveksle erfaringer. Alt arbeid er underlagt taushetsplikt. 
I oktober 2020 var møtet planlagt i Nydalen i Oslo, men ble 
avlyst på grunn av smittefare. Det samme skjedde våren 2021. 
Nå er samlingen planlagt til 3.-4.11.21 i Oslo med rus som ho-
vedtema.
De fleste KP-er har vært med hele perioden, men et par distrikt 
har fått nye KP-er. Nettverket har sin egen gruppe på Facebook 
der de kan legge ut informasjon.
Nettverksmedarbeidere jobber godt. Forbundsstyret har fått til-
bakemeldinger om at alle henvendelser hittil har blitt godt mot-
tatt. Ensomhet, usikkerhet og fortvilelse har rammet mange. 
Flere har fortalt at en telefon fra en kollega gjorde godt. «Det 
var trivelig at noen viste meg omtanke og var på tilbudssiden i 
en tung tid.»
Forbundsstyret har et sterkt ønske om at Nettverket er kommet 
for å bli. Det kom «i grevens tid». Våre medlemmer skal vite at 
de som gjør sin innsats for nettverket viser omsorg med glede.
Hjemmesiden 
Målet er å holde sidene oppdatert med innhold som er til nytte 
og interesse for PPF. De mest besøkte sidene er: «pensjonsside-
ne», «medlemsfordelene», «aktuelt» og «fra PF til PPF». I mars 
2020 så vi at nettverkets side var en av de mest besøkte. Det 
kan være en sammenheng med det høye tallet og informasjo-
nen fra sentralt hold om denne siden - at det er her en finner 
oversikt over kontaktpersoner og nettverksmedarbeidere. 
Styremedlem Oddbjørn Olsen har vært ansvarlig for oppdate-
ring av hjemmesiden frem til sommeren 2021, mens Jørn-Kr. 
Jørgensen har hatt ansvaret høsten 2021. PPF har avtale med 
leverandøren om support.
Medlemsbladet/Politipensjonisten
Bladet Politipensjonisten har kommet med fire utgaver i 2020 
og hittil tre utgaver i 2021. Bladet gikk over fra 16 til 20 sider, 
noe som medførte et større arbeid for redaktøren med å produ-
sere sidene. Opplaget er ca. 4 500 og bladet sendes pr. post til 
alle medlemmene.  

Politipensjonisten søker å fremheve norske politipensjonister 
ved portrett-intervjuer og annet, samtidig som det i betydelig 
grad formidles stoff fra lag- og foreningene. Vi vet at PPFs med-
lemmer leser bladet og setter pris på det. Noen forteller også at 
de tar vare på bladet i ringpermer og har det som oppslagsverk. 
Det er ekstra hyggelig. - Det virker som om gratulasjonssidene 
er spesielt populære, i tillegg til stoff som angår medlemmer. 
PPF-forsikring støtter bladet med en baksideannonse i hvert 
nummer med en pengesum som bidrar til bladets økonomi. - 
Jørn-Kr. Jørgensen har vært redaktør, mens forbundsnestleder 
Martha Kalland har lest korrektur. - Alle medlemmer som ber 
om det, har fått tilsendt Politipensjonisten og Politiforum. 
Samarbeidsavtaler - Politiets Fellesforbund
PF er en veldig viktig samarbeidspartner. Deres medlemmer blir 
våre medlemmer «over natta», og det er liten tvil om at organi-
sasjonene har flere felles saker som vi kan arbeide enda tettere 
om i fremtiden.  - PPF har en god samarbeidsavtale med PF. 
Våre medlemmer får de samme medlemsfordelene som de får 
i PF. PF bidrar også med årlig økonomisk støtte til PPF.
Norsk Politihistorisk Selskap
Norsk Politihistorisk Selskap er også en viktig samarbeidspart-
ner. PPF legger ut Selskapets nyhetsbrev på sine hjemmesider 
og en representant for Selskapet deltar i våre landsmøter.
Pensjonistforbundet/SAKO
Samarbeidskomiteen (SAKO) mellom Pensjonistforbundet og 
offentlig sektors pensjonistorganisasjoner er sammensatt av 
følgende organisasjoner: Pensjonist-forbundet, Fagforbundet, 
Postens Pensjonistforbund, PPF, Telepensjonistenes Forbund, 
LO-Stats Pensjonistutvalg, Jernbanepensjonistenes Forbund og 
Statens Vegvesens Pensjonistforbund. - Samarbeidsavtalen ble 
revidert høsten 2019 uten at det medførte endringer av betyd-
ning. Avtalen gjelder frem til landsmøtet i Pensjonistforbundet 
- som er utsatt til 2023.
I tillegg til SAKO-konferansene legges det opp til fire faste møter 
hvert år som f.eks. i forkant av oppgjørene, innspill til statsbud-
sjettene og saker som berører organisasjonene.
Til slutt 
Organisasjonene er en viktig del av vårt demokratiske samfunn. 
Det er forbundsstyrets syn at ved å stå sammen i et samarbeid 
med Pensjonistforbundet og SAKO, kan vi oppnå resultater som 
kommer våre medlemmer til gode.
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PF Forsikring tilbyr forsikring ved dødsfall som en del av Pensjo-
nistpakka til en estimert pris av kr. 712.- pr. år opp til 75 år og som 
utløser 1 G ved død.

Som en del av Pensjonistpakka trenger ikke den nye forsikringen egener-
klæring om helse, noe som ville blitt krevet ved opprettelse av en separat 
dødsfallforsikring. Alternativt til egen dødsfallforsikring vises det til kloss 
på kloss forsikring hvor det kreves egenerklæring om helse.
Prisen på dødsfallforsikringen vil være flat uavhengig av alder i for-
sikringsintervallet 57 – 75 år. Muligheten for dødsfallforsikring er forbe-
redt av PF Forsikring og kan tas raskt inn etter en beslutning. PF Forsikring 
minner også om muligheten medlemmene har for å dele opp betalingen 
i måneder, kvartal eller år.
Forbundsstyret ble gitt fullmakt til å gjøre vedtak i denne saken da den 
var til behandling i forrige landsmøte, men den ble fremmet på lands-
møtet nå i oktober 2021 da enkelte forhold fortsatt ikke var helt avklart. 
Saken ble derfor fremmet på nytt som egen landsmøtesak på Sundvolden 
med en positiv innstillingen fra forbundsstyret i PPF om å legge denne inn 
som en del av PF Forsikrings Pensjonistpakke.
Forbundsstyrets innstilling: Begravelsesstøtte tas inn som en del av 
den kollektive forsikringen.

Begravelsesstøtte 
– en del av forsikringen

Forsikring ved dødsfall blir en del av PPFs forsikringpakke.

Forbundsstyret har vurdert å foreslå overfor landsmøtet å gjennomføre 
et ekstraordinært landsmøte i 2022 – og ikke en ordinær ledersamling.  
Ved å bruke noe tid på å involvere delegatene i arbeidet med vedtekter 
og instrukser under høstens møte, er det mulig å gjennomføre vedtaks- 
forretning under samlingen i 2022 ved å endre status på møte til ekstra-
ordinært landsmøte. 
Det ekstraordinære landsmøte i 2022 flyttes til høsten, slik at lokallagene 
får rimelig god tid og anledning til lokal behandling før det fattes et ved-
tak om eventuelle justeringer/endringer i vedtektene. 
Det ekstraordinære landsmøte bør arrangeres over to dager, og ikke tre 
som praksis har blitt ved de 
ordinære.

Forbundsstyrets innstil-
ling: Forbundsstyret får 
fullmakt til å vurdere å 
innkalle til ekstraordinært 
landsmøte på bakgrunn av 
status av organisasjonsde-
batten.

Ekstraordinært landsmøte i 2022

De som betaler kontingenten er fullverdige 
medlemmer av PPF.

Gjester til landsmøtene
Det har skapt diskusjoner om hederstegnsinneha-
vere også skal inviteres til påfølgende landsmø-
ter. Etter hvert har vi fått en del hederstegn-
sinnehavere. Dersom alle skulle inviteres til 
hvert landsmøte, ville det blitt store kostnader 
for forbundet. Praksisen med å invitere heder-
stegnsmottakere kun til det landsmøtet tildelin-
gen av Hederstegnet skjer, foreslås gjennomført 
også i fremtiden. 
Forbundsstyrets innstilling: Vedtektenes § 10 nr 4 endres til: 
...innkalle Landsmøtet til ordinære og ekstraordinære møter, samt forbe-
rede de saker som skal behandles, og invitere aktuelle gjester.

Avlønning av kasserer
I styremøte av 24.8.d.å. ble det vedtatt at forbundsstyret fremmer forslag 
om økt godtgjørelse til kasserer. Bakgrunnen er at det er mye arbeid 
forbundet med kassereroppdraget, og det kreves en stabil og kontinuerlig 
oppfølging. Kasserer har blitt bedt om å loggføre den tid som medgår til 
det som ligger til funksjonen. Basert på timelister fra kasserer, vurdering 
av arbeidets kompleksitet og en generell oppfatning av kasserers gjøre-
mål mener forbundsstyret at godtgjørelsen ikke står i forhold til det bety-
delige arbeid som nedlegges, og som forbundets ledelse er helt avhengig 
av blir utført etter gjeldende regler på en god og sikker måte. 
Forbundsstyrets innstilling: Godtgjørelsen til kasserer heves til 0.5G 
pr. år.

Kontingent
Landsmøtet fastsetter kontingenten for landsmøteperioden. Forbundets 
økonomi er god og forbundsstyret ser ikke noen grunn til å øke den sen-
trale kontingenten nå.
Det har vært mange henvendelser om hvordan kontingent for ektefelle/
partner skal være. Dette er det ulik praksis på i lokallagene. Den sentrale 
kontingenten er det landsmøtet som fastsetter; den lokale kontingenten 
fastsettes av det enkelte lokallag. 
Forbundsstyret velger å fremme et forslag for den sentrale kontingentens 
del, og presiserer at lokallagene står fritt i hvordan de vedtar den lokale 
kontingentens størrelse.
Forbundsstyrets innstilling: Den sentrale kontingenten fastsettes til kr. 
300,-. Dersom det er to medlemmer i samme husstand betaler den ene 
av medlemmene halvparten til den sentrale kontingenten, altså kr. 150,-.

VEDTAK I LANDSMØTET 2021
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Utvalg til å vurdere godtgjørelser
Forbundsstyret foreslår at det blir nedsatt et utvalg til å vurdere godtgjørelse-
ne til alle styremedlemmene og til utvalgsarbeid som foregår sentralt. 

Forbundsleder, sekretær og kasserer har godtgjørelse i forhold til G-regulering. 
Øvrige styremedlemmer har godtgjørelse på kr. 10.000.- som inkluderer alle 
oppgaver og oppdrag som styremedlemmene og første vara (fast møtende) 
har. Beløpsgrensen for disse har sammenheng med at det er maksimalt beløp 
for at det ikke skal betales arbeidsgiveravgift og skatt på beløpene.

PPF har ingen vedtak som inkluderer møtegodtgjørelse for utvalgsmedlem-
mer. Det er en ordning som mange andre organisasjoner har. Etter forbunds-
styrets oppfatning vil det være naturlig at det utvalget som nedsettes også 
ser på behovet for å gi en godtgjørelse til deltagere i arbeidsgrupper/utvalg.

Et utvalg av denne type bør ha flertallet av medlemmene fra «ytre organi-
sasjon», men det er naturlig at forbundsstyret også er representert i utvalget 
med ett medlem.

Forbundsstyrets innstilling: Det nedsettes et utvalg på tre medlemmer, 
hvorav ett medlem fra forbundsstyret. Utvalget ledes av ett av de to andre 
medlemmene. 

Forslag på kandidater sendes forbundskontoret innen 15.11.2021 og forbunds-
styret får fullmakt til å utpeke de to.

Avklare rettigheter for hel/
halvbetalende medlemmer
I vedtektene er kontingent omtalt slik (for deler av kontingenten) i § 
5 Kontingent:
Landsmøtet fastsetter kontingenten. Etterlatte og ektefelle/samboer betaler ½ 
kontingent. I særlige tilfeller kan forbundsstyret, etter forslag fra styret i lokalt 
lag/forening, frita et medlem for kontingent.

Medlemskap omtales slik:
§ 4 Medlemskap – lag og foreninger
Som medlemmer av Politiets Pensjonistforbund kan opptas pensjonister som 
omfattes av formålsparagrafen § 3. Som pensjonist regnes også ektefelle/
samboer, enke og enkemann etter pensjonist og ansatt og pensjonist med 
en vesentlig del av sin yrkestid, se §3. og som et lag/forening vil ta opp 
som medlem. Medlemskap i organisasjonen oppnås normalt gjennom lokal 
forening/lag.

§ 3 Formål – virksomhet
Politiets Pensjonistforbund er en landsomfattende partipolitisk nøytral organi-
sasjon, som har som formål å samle alle pensjonister innenfor politiet og an-
dre administrasjonsgrener og institusjoner under Justisdepartement- og bered-
skapsdepartementet, for å ivareta felles økonomiske, sosiale, helsemessige, 
kulturelle og velferdsmessige interesser. Organisasjonen ………..

Spørsmålene vi har fått forelagt oss er bl.a.:

Hvilken status har de halvtbetalende medlemmene – har de stemmerett på 
lik linje med heltbetalende? 

Vedtektutvalget tolker vedtektene slik at alle som betaler kontingent i forhold 
til de satser som er vedtatt i landsmøtene, er fullverdige medlemmer med 
fulle rettigheter. 

Forbundsstyrets innstilling: Vedtektenes § 4 første setning endres til: Som 
stemmeberettigede medlemmer av Politiets Pensjonistforbund kan opptas 
pensjonister som omfattes av formålsparagrafen § 3 og som betaler kon-
tingent i henhold til § 5.

Utelukkelse fra PPF
Tilføyelse til § 3
Ny benevnelse av paragrafen:
Utmeldelse, suspensjon eller eksklusjon fra lokalt lag/forening

Nytt avsnitt 3:
Medlem som handler i strid med forbundets vedtekt eller som handler uhe-
derlig eller ukollegialt, sympatiserer med eller står tilsluttet eller representerer 
politiske partier, organisasjoner eller grupper som har nazistisk, rasistisk eller 
fascistisk formål, kan  suspenderes fra medlemskap for et begrenset tidsrom 
eller ekskluderes for alltid etter vedtak i styret.

Det må ikke gjøres vedtak om ekskludering eller suspensjon før vedkommende 
er gjort kjent med saken og gitt anledning til å uttale seg. - Ekskludert eller 
suspendert medlem kan påklage avgjørelsen til Forbundsstyret. - Forbundssty-
rets avgjørelse er endelig.

Forbundsstyrets behandling 
Forbundsstyret drøftet saken, og støtter i prinsippet utvalgets konklusjoner om 
adgangen til suspensjon og utelukkelse av medlemmer som opptrer i strid 
med den allmenn oppfatning av hvordan medlemmer av PPF skal forholde 
seg i samfunnet. 

Forbundsstyret støtter at det er lokallaget som gjør vedtaket. Lokallaget kjen-
ner best til forholdet som skal vurderes. Det er likevel viktig at det er anledning 
til å få en suspensjon eller utelukking vurdert av et annet organ, og forbunds-
styret vil være den naturlige klageinstans. 

Forbundsstyret foretrekker å bruke betegnelsen utelukking fremfor eksklusjon. 
Forbundsstyret innstiller på at det blir ny § 17 og at nåværende § 17 blir ny § 18.

Forbundsstyrets innstilling: Ny § 17: Suspensjon, utelukking og tvist om 
medlemskap. Nåværende § 17 blir ny § 18. I nåværende vedtekt § 4, 
2.avsnitt overføres andre setning i andre avsnitt til ny § 17.

Ny § 17 får følgende ordlyd: Medlem som handler i strid med forbundets 
vedtekt eller som handler uhederlig eller ukollegialt, kan suspenderes fra 
medlemskap for et begrenset tidsrom eller utelukkes for alltid etter vedtak i 
lokallagets styre.

Det må ikke gjøres vedtak om suspensjon eller utelukking før medlemmet 
er gjort kjent med saken og gitt anledning til å uttale seg. Suspendert eller 
utelukket medlem kan påklage avgjørelsen til Forbundsstyret. Forbundsstyrets 
avgjørelse er endelig.

Klage som er fremsatt innen 14 dager etter mottatt skriftlig orientering om 
vedtak gis oppsettende virkning.

Styrerepresentant for det lokale nett-
verket i lokal forening/lag
Forslag til endring 
Tilbakemeldingene er at det er ulik organisering i lokallagene i forhold til styrear-
beidet. Noen lokallag har knyttet representanter for nettverkene til styret, andre 
har utpekt et styremedlem med et ansvar ovenfor nettverket, mens atter andre 
ikke har knyttet bånd mellom nettverkets medlemmer og styret. 

Vedtektutvalget foreslår en formulering for organisering som vi håper kan gi 
gode lokale løsninger, og foreslår et tillegg til § 10 i normalvedtekten:
Styret har ansvar for driften av nettverket når det er etablert, og må sørge for 
god kommunikasjon mellom nettverket og styret. Nettverksleder innkalles til 
styremøtene, eventuelt kan en annen av nettverksmedlemmene delta som 
representant for nettverket, med tale- og forslagsrett. 

Lokallagene regnskapsfører nettverksdriften under egen regnskapspost.

Forbundsstyrets behandling
Forbundsstyret drøftet forslaget, og støtter intensjonen med at det er lokalla-
gets styre som skal ha det overordnede ansvar. Forbundsstyret er også opptatt 
av at samhandlingen mellom nettverket og lokallagsstyret skal være godt. 
Forbundsstyret innstilling er at det må knyttes tette forbindelser mellom nett-
verket og lokallagsstyret. 

Forbundsstyrets innstilling: I normalvedtektens for lokallag gjøres det et 
tillegg til § 10:
Styret har ansvar for driften av nettverket når det er etablert, og må sørge for 
gode kommunikasjon mellom nettverket og styret. Nettverksleder innkalles til 
styremøtene, eventuelt kan en annen av nettverksmedlemmene delta som 
representant for nettverket, med tale- og forslagsrett. 

Lokallagene regnskapsfører nettverksdriften under egen regnskapspost, og 
rapporterer aktiviteten oppsummert (halvårlig/årlig) til forbundets sentrale 
nettverksansvarlige.
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Forbundsstyret har i den siste delen av inne-
værende landsmøteperiode revidert handlings-
planen ved å ta hensyn til de endringer som har 
skjedd i perioden, hva vi skal jobbe videre med og 
ved å sette oss nye mål i tråd med de utfordrin-
ger vi står ovenfor. Handlingsplanen definerer PP-
F`s verdier, mål og samarbeidende organisasjoner 
for Landsmøteperioden 2021 – 2023. PPF bygger 
på likeverd og respekt og er til for medlemmene 
som er organisasjonens styrke og fundament. PPF 
arbeider for å ivareta økonomiske rammer, med-
lemsfordeler og sosiale forhold for medlemmene 
og det å være en synlig aktør i samfunnet. 

For å nå de politiske målene om økonomisk trygghet for 
medlemmene og synliggjøring av organisasjonen i samfun-
net, vil PPF fortsette samarbeidet med Pensjonistforbundet 
og SAKO-organisasjonene. Gjennom samarbeidet med Politi-
ets Fellesforbund (PF) har PPF de samme medlemstilbudene 
som de yrkesaktive, tilbudene bekjentgjøres på våre inter-
nettsider «politipensjonisten.no». Gjennom arbeidet i Poli-
tiets Pensjonistnettverk (PNV) arbeider PPF for det enkelte 

PPFs Handlingsplan 2021 - 2023
medlems trygghet i sosiale for-
hold. Handlingsplanen skal være 
en helhetlig plan som bidrar til 
en god medlemsutvikling.

PPF viderefører arbeidet med 
tilgangen til politibygg både 
gjeldene bruken av Politihøg- 
skolens fasiliteter (Stavern og 
Kongsvinger) og for våre lokale 
lag/foreningers tilgang til sted-
lige politibygg. Den økonomiske 
støtten fra politidistriktene til lo-
kal lag/foreninger vil bli tatt opp 
samtidig.

I samarbeid med SAKO/Pensjo-
nistforbundet vil PPF følge opp 
hvordan beregningsmåten for 
reguleringen av pensjonene blir 

og muligheten for forhandlingsrett i spørsmål som er viktig 
for pensjonister.  

Den pågående pandemien har ført til at elektroniske hjelpe-
midler har blitt tatt i bruk i enda bredere og raskere omfang. 
Enten det skal tas kollektive transportmidler, spise på restau-
rant, betale regninger og besvare offentlige henvendelser 
mv. så er det blitt nødvendig å inneha og være en skapelig 
god bruker av smarttelefon/nettbrett/pc. Det er viktig at det 
offentlige tar eierskap og ansvar for å gi tilstrekkelig informa-
sjon og opplæring i Digipost, Altinn, E-post, bruken av sosiale 
medier og det å kunne foreta nettsøk. 
 
I landsmøte 2019 ble det nedsatt to arbeidsutvalg, a) et ut-
valg for utredning av PPF sin informasjons- og kommunika-
sjonsstrategi ledet av forbundssekretæren og b) et vedtek-
tutvalg for revisjon av PPF vedtekter ledet av styremedlem 
Egil Haaland. I tillegg fikk forbunds-sekretæren i oppgave å 
utrede spørsmålet om forsikring mht. begravelsesstøtte. Ut-
valgene har lagt opp til bred involvering fra medlemmene, 
noe som har blitt begrenset av Covid-19. Utvalgsarbeidene 
og begravelsesstøtte vil bli tatt opp som saker på landsmøte 
2021.

Forbundsstyret og PFF skal i perioden arbeide med å oppfylle vedtakene som ble fattet i landsmøtet 2021. Arbeidet med dette 
begynte straks etter at årets Landsmøte var over med en kort samling i møtesalen.
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HOVEDMÅL
Tilgang til politibygg og økonomisk støtte

Tilgangen til politibygg har over år blitt strammet til. Vårt 
viktigste mål for perioden er å få gjort gjeldende ordlyden i 
disponeringsskrivet fra 2016 som lyder slik:

Øvrige mål
PPF skal videre arbeide for;
• å oppfylle vedtakene som blir fattet i landsmøte 2021
• i året mellom landsmøtene, å arrangere en fagkonferanse  
 for lokallagslederne
• å ivareta og utvikle pensjonistnettverket og avholde et  
 årlig seminar for kontaktpersonene
• å gi informasjon av betydning for våre medlemmer på  
 hjemmesiden og i bladet vårt
• så langt det er mulig å møte på lokallagenes/foreningenes  
 årsmøter etter invitasjoner
• evaluere bruken av reklame og verdien av en avtale med  
 et reisebyrå
• å gi uttalelser i høringer som har stor betydning for våre  
 medlemmer
• å involvere lokallagene i utvalgsarbeidet med å revidere  
 vedtektene for PPF

Mål i samarbeid med Pensjonistforbundet/SAKO
• følge opp beregningsmåten for pensjonene og for- 
 handlingsretten
• følge opp at det offentlige tar ansvar for opplæring av  
 pensjonister i elektroniske hjelpemidler
• likt minstefradrag for yrkesaktive og pensjonister
• at egenandelen for frikort på helsetjenester holdes på  
 lavest mulig nivå
• at utgifter til tannlegebehandling inngår i egenandels- 
 ordningen for helsetjenester

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

Gjennom avtalen mellom Pensjonistforbundet og SA-
KO-gruppen samarbeider PPF med; Pensjonistforbundet, 
Postpensjonistene, Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg, 
Jernbanepensjonistenes forbund, LO-Stats kontaktutvalg, Te-

lepensjonistenes Landsforbund og Statens Vegvesens pen-
sjonistforbund. Det er 4 – 5 årlige møter i SAKO-gruppen og 
en årlig SAKO-konferanse i regi av Pensjonistforbundet. PPF 
deltar i et årlig møte med statsråden for Arbeids- og sosial-
departementet om krav til kommende statsbudsjett og i et 
årlig drøftingsmøte med statsråden om lønnsoppgjøret.

PPF har samarbeidsavtaler med; Politidirektoratet, Politiets 
Fellesforbund / PF forsikring og med Norsk Politihistorisk sel-
skap.

PPF skal søke samarbeid med de øvrige fagorganisasjonene 
i justissektoren og med landsdekkende pensjonistorganisa-
sjoner i offentlig og privat sektor som deler våre mål og in-
teresser. 

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 avklare om Norges Politilederlag ønsker å inngå et  
 nærmere samarbeid
• å søke samarbeid med Politiembetsmennenes Lands- 
 forbund

Forbundsstyrets innstilling: Landsmøtet vedtar forbunds-
styrets forslag til handlingsplan for 2021 – 2023 og gir for-
bundsstyret fullmakt til å prioritere innenfor planens punkter.

Vedtak: Forbundsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

PPF skal involvere lokallagene i utvalgsarbeidet med å revidere organisasjonens 
vedtekter.
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Det er få politifolk det har blåst så frisk rundt som Harald Ander-
sen i Bergen. Han har aldri vært skvetten og han har aldri nølt 
med å gå i mellom når det gjelder. De kalte han gjerne «sherif-
fen på Laksevåg». Han måtte også tåle uttrykk som «kontrover-
siell brumlebass» og «utradisjonell fargeklatt». Sannheten er at 
hans varme hjerte har satt varige spor etter seg.

Harald Andersen (80) markerte seg klart og tydelig som en uredd, 
nytenkende og samfunnsengasjert lensmann i Laksevåg med område-
ne Loddefjord og Vadmyra der de slet med mye kriminalitet og sosial 
elendighet. Harald Andersen ordnet opp på sin måte. - Kommunika-
sjon er stikkordet, sier han til Politipensjonisten. Med dette mener han 
god kontakt og tillit opp mot beboerne, samt tverrfaglig samarbeid 
med skole, marinebasen Håkonsvern, næringsliv, borettslag, barneha-
ger og idrettslag. Dette førte til at MOLA Stiftelsen (Meningsfylt Opp-
vekst i Laksevåg) ble opprettet. Den fungerer på det tverr-faglige plan 
den dag i dag.
Andersen har også vært ved lensmannskontoret i Fana i 20 år og har 
utrettet mye både i sitt politiliv og private liv. Han har vært keeper i 
Brann og Sandviken, styremedlem i Brann, hundefører, skyssbåteier 
og skipper. Det er ikke småtterier. Fotballklubben Brann gjorde ham til 
æresmedlem. Det er han stolt av; patriot som han er...på sin hals. - Du 
må ikkje komme her, som de sier i Bergen. For øvrig er han æresmed-
lem også i Bergen Politis Idrettslag.
Harald Andersen har vært pensjonist noen år etter å ha gått av som 
politiinspektør og sjef for Bergen Vest politistasjon etter 48 år i tjen- 
esten. - Jeg begynte som aspirant i august 1960. Først var jeg seks år 
politimann i Bergen. I hyllene har jeg mange utklipp. - Det at jeg var 
førstemann fra etaten som deltok både på politilandslaget i fotball og 
håndball, begge steder som keeper, er kanskje litt spesielt for den som 
er idrettsinteressert! 
Haralds hjerte brenner for saken, for fotball, for barn og unge, for kvin-
ner som blir utsatt for vold og mye annet. I PPF har han vært engasjert 

Utradisjonell fargeklatt med et 
varmt hjerte som har satt spor
Av Jørn-Kr. Jørgensen

som leder av lokalt lag i ni år. Engasjement kan på mange måter stå 
som et banner over hans liv. - Han vil ikkje gi seg, som de fortsatt 
sier i Bergen. Hør bare: I ni år var han formann i Lensmannsetatsla-
get i Hordaland og satt i landsstyret og i komiteer og utvalg. I 12 år i 
satt han i styret i Brann både som formann og nestformann, i 12 år i 
Norges Fotballforbunds doms- og seksjonsutvalg, og dessuten var han 
fire år varamann til Bergen bystyre (H). Harald Andersen har aldri lagt 
fingrene imellom når han  har uttalt seg til pressen og kalt en «spade 
for en spade».

- Du begynte tidlig i livet å spille for Brann, så du for deg en 
karriere som profesjonell fotballspiller?
- På min tid var det ikke vanlig å satse på fotball som yrke. Da måtte 
man være ekstremt god, som Kniksen. Han og jeg debuterte samtidig 
for Brann i en privat-kamp mot Freidig på stadion i april 1960.
- Som politimann har du vært midt oppe i mange store saker. Vi 
kan ikke nevne dem alle på grunn av spalteplassen, men hvis 
vi gir deg stikkordet Rocknes, hva kan du da fortelle? 
- Ja, faktum er at jeg var meget raskt på åstedet i Vatlestraumen hvor 
MS Rocknes lå med bunnen i været. Jeg ble operasjonsleder for red-
nings- og letearbeidet. Rocknes var et spesialskip som ble brukt til å 
steinlegge ledninger på havbunnen i Nordsjøen. 19. januar 2004 var 
skipet på vei fra Eikefet i Lindås til Emden i Tyskland. I Vatlestraumen 
under utseilingen fra Bergen, kom skipet for langt styrbord. Rednings-
operasjonene var betydelige og vanskelige. Det som særkjente red-
ningsoperasjonen, ja, hele operasjonen, var et godt tverrfaglig samar-
beid, som fungerte optimalt.
- Du var også engasjert i «Furedrapet». Kan du fortelle litt om 
dette?
- I Vilnesfjorden i Fjaler søkte vi etter et eldre ektepar som var slått ihjel 
og dumpet på 348 meters dyp. Det var en unik operasjon, spesielt opp 
mot at vi  ikke hadde alt det utstyret man i dag besitter. Dette er nok 
den største utfordringen jeg har hatt som politimann; både på grunn 
av den spesielle saken, men også på grunn  av sakens kompleksitet.
- Jeg ble oppringt av førstebetjent Sturla Osen i Kripos med spørsmål 
om å lede søket. De visste temmelig sikkert at likene var dumpet i 
sjøen i Vilnesfjorden utenfor Fure. De drepte og forøveren  bodde der. 
De var naboer.
- Først begynte jeg med min egen båt «Nemo», som tidvis ble brukt 
også i polititjeneste og var godt utstyrt. Dykkefartøyet «Sarpen» var 
rekvirert fra marinen, og selv om jeg fikk en såkalt UGLE om bord - 
egentlig bare et undervannskamera - forsto vi raskt at vi måtte ha 
tyngre utstyr for større dyp.
- Jeg fikk tips om at et mindre fartøy ved navn «Benjamin» akkurat var 
utleiet til marinen som treningsfartøy fra et rederi i Fosnavåg. Båten 
hadde et undervannsfartøy om bord, en Scorpio ROV av samme type 
som ble brukt i Nordsjøen. Etter forhandlinger med rederi og mari-
nen på Håkonsvern, satte vi opp en kontrakt med Justisdepartementet 

Selv Harald Andersen er blitt pensjonist - en fargeklatt med et stort hjerte som har satt 
spor etter seg.
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som leier. Vi fikk en meget gun-
stig leie og jeg tok kontakt med 
Bennex i Bergen og Tore Diesen 
og fikk et oppsett over utstyr jeg 
måtte ha om bord for god gjen-
nomføring. Blant annet trispon-
dere, som skulle monteres på 
land for å gi letefartøyet «Ben-
jamin» en eksakt overflateposi-
sjon. Ombord i «Benjamin» var 
det navigasjon som posisjonerte 
undervannsfartøyet i forhold til 
båten.
- Jeg forhandlet med flere sel-

skap for å få en skikkelig døgnbemanning om bord. Stolt-Nielsen Sea-
way i Haugesund fikk kontrakten og jeg leide nødvendig utstyr og åtte 
spesialister derfra.
- Det hører med til historien, at vi fikk leie båt, mannskap og utstyr til 
en meget fordelaktig pris. To av rederne ble med, samt en observatør 
fra marinen. I tillegg gikk min båt «Nemo» som skyssbåt med mann-
skap og utstyr.
- Ekteparet vi søkte etter ble i 1986 drept av naboen på Fure i Fja-
ler i Sogn hvor de bodde. Gjerningsmannen rodde de to likene ut på 
Vilnesfjorden og kastet dem ut på meget dypt vann. Denne naboen 
kom raskt i søkelyset og ble av Kripos ganske raskt pågrepet. Det var 
utrolig stor pressedekning av denne saken. Den mistenkte ble pågre-
pet før vi hadde funnet likene. I morgentåke landet et sjøfly, han ble 
pågrepet og før pressen oppdaget det, var han fløyet bort fra stedet 
og til Ålesund. Der fant retten at det forelå så mange indisier, at han 
ble fengslet. Jeg var en tur i Ålesund og snakket med ham. Han tilstod 
da at han hadde drept dem og senket dem i fjorden. Siden oppga han 
et sted, som viste seg å være helt feil. Likene fant vi ca. 1.5 km fra 
stedet han påviste.
- Ekteparet ble funnet på 348 meters dyp. Miniubåter var på den tiden 
relativt ny teknologi, og det vakte stor oppmerksomhet, at det lot seg 
gjøre å finne de drepte på så stort dyp med denne farkosten. Ikke bare 
fant vi de drepte, men i tillegg også drapsverktøy, klær og hansker. 
- Dette samlet vi i et 20 liters godt forseglet oljespann, minnes Ander-
sen. - Det hører nok med til historien, at ingen fra Justisdepartementet 
gjorde henvendelse til meg etter at saken var avsluttet Ingen takk 
for utført arbeid, et søk som var og er unikt selv i verdens sammen-
heng også frem til i dag. Heller ikke for en meget godt gjennomført 
operasjon, som Justisdepartementet på grunn av mine forhandlinger, 
fikk til en meget rimelig pris. - Gjerningsmannen var av helsemessige 
grunner vurdert ikke soningsdyktig og fikk en sikringsdom. Han bor i 
dag fortsatt i huset på Fure.
- I min tid som redningsdykker har jeg funnet 55 druknede personer, 
betror Andersen Politipensjonistens lesere.
- Hva har vært din vanskeligste sak?
- Det er Fure-saken med alt fra forberedelse og gjennomføring. Jus-
tis-departementet og Kripos ga meg alt ansvar for planlegging og 
gjennomføring og det var en stor tillitserklæring. For øvrig har jeg hatt 
mange andre spesielle saker, slik de fleste andre av mine kolleger har 
hatt.
- Etter at du ble pensjonist engasjerte du deg i  Stiftelsen Hie-
ronimus – fortell litt om det?
- I 20 år har jeg fått være instruktør på kurs og foredragsholder for Stif-
telsen Hieronimus som bl.a. arbeider mot vold i nære relasjoner. Hie-
ronimus er egentlig et informasjonssenter for mennesker med angst 

og depresjon. Det ligger på Landås i Bergen og var en av de første 
selvhjelpsgruppen av dette slaget i Norge. 
- Bakgrunnen for senterets arbeid er manglende kunnskap i samfunnet 
om temaet angst og depresjoner. For 20 år siden ønsket Eva Rogn-
vik som startet stiftelsen  å etablere en gruppe for kvinner som had-
de vært utsatt for vold i nære relasjoner. Hun gjorde henvendelse til 
spesialistpsykologene Kari Lossius og Nina Andresen, som begge den 
gang arbeidet for Bergensklinikkene og til meg. Vi startet opp et kurs 
med 15 deltakere. I løpet av disse årene har over 300 kvinner deltatt 
på kurs og vi fortsetter også i år.
- Min erfaring er at alle vet at vold i nære relasjoner er et økende 
problem. Alle offentlige myndigheter og våre politikere, sier at det 
må fokus på problemet. De har helt rett og jeg kunne gjengi rystende 
historier fra kvinner som har vært utsatt for slik vold. Innfallsvinkelen 
til volden kan være mann og kvinne som glir fra hverandre, skilsmisser, 
barnefordeling og økonomi. - Det som bekymrer meg, er at samfun-
net ikke har verktøy til å møte slike personlige problemer. En kvinne i 
politiet, leste jeg i Politiforum, har tatt en master innen problemet og 
hun konkluderte med at samfunnet  ikke har den innsikt og behand-
ling som skal til for å bekjempe slike problemer. Dette er også min 
oppfatning. Hverken politikere som skal bevilge penger og skal for-
stå,  fagfolk innen psykologi, barnevern, oppnevnte sakkyndige, politi, 
advokater eller våre rettsinstanser, har i dag nok innsikt for å kunne 
bekjempe problemet optimalt. Våre kurs er meningsfylte og vi ser 
stor forskjell på kvinnene når de starter hos oss og ved avsluttet kurs. 
Jobben blir derfor meningsfylt, men jeg ønsker mer fokus på proble-
met. Dette for at vi da kan redde liv og gi mange bedre livskvalitet. 
Hieronimus er et brukerstyrt selvhjelps- og informasjonssenter, startet, 
drevet og styrt av brukerne.
- Og du har også engasjert deg i det lokale lensmannslaget. 
Synes du at politipensjonister engasjerer seg nok i sin egen 
sak, sin egen forening og sin egen framtid?
- Både ja og nei. Min konklusjon etter at jeg ble pensjonist, er at ar-
beidsgiveren glemmer deg den dagen du går ut av porten. Arbeidsgi-
veren er blottet for gjenbruk. Hjulet skal alltid finnes opp på nytt. Man 
ser helt bort fra at pensjonistene gjennom et langt yrkesaktivt liv har 
skapt en del som bør brukes videre. Den siste reformen er et utmerket 
eksempel. Politiet må fornye seg og følge med tiden, men mange av 
rutinene og løsningene burde man ha beholdt. Politipensjonister må ta 
vare på hverandre; der er mange pensjonistlag blitt flinkere.
- Hva har betydd aller mest for deg i tjenesten?
- Det er møtet med unge mennesker som ofte har vært skakkjørte, 
men som har klart å snu seg og gjøre noe positivt ut av livet. Det 
forteller at det er håp og muligheter for alle som virkelig vil. Molas-
tiftelsen er en aktiv pådriver og musikkmiljøet i Loddefjord er et godt 
eksempel på at gode initiativ og samhold kan skape resultater. Politiet 
må aldri miste troen på mennesket, og heller ikke glemme at politiet 
tross alt er en serviceetat for folket, sier Harald Andersen – 

De kalte Harald ”sheriffen på Laksevåg”

Harald Andersen trives i uniform og ingen 
var noen gang i tvil om hva han mente. 
Foto Arne Ristesund

Skipperen står om bord; trygt og sikkert. 
Foto Magne Turøy
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Under Landsmøtet på Sundvollen fikk fire medlemmer av PPF 
tildelt Hederstegnet. Det henger høyt og gis til den som over 
lang tid har deltatt aktivt i PPFs arbeid – enten lokalt eller 
sentralt – samtidig er det en tillitserklæring.

PPFs Hederstegn for 2021 ble tildelt: Bjørn Uggerud, Hans J. 
Finne, Jens B. Morseth og Jostein Solvoll. Det var Hederstegn- 

PPFs Hederstegn 2021

Nye Hederstegninnehavere 2021 - Hans Johan Finne, Jens Bjørnar Morseth, Bjørn Uggerud og Jostein Solvoll. sistnevnte var ikke på Landsmøtet.

utvalgets leder Odd Kjell Abrahamsen og medlem av utval-
get, Oddmund Dahle, som stod for utdelingen. Begrunnelsen 
er å finne på nettsidene www.politipensjonisten.no 

Gratulerer!

Fredag 10.9.21 dro et knippe Sunnmørspensjonister med 
ektefeller til Måløy og Måløyraidsenteret. Vår egen Audun 
Vartdal var stødig sjåfør. På senteret ble vi vist rundt av Ter-
je Sølvberg, som vet absolutt alt om hendelsene i Måløy 
27.12.41, og om Hitlers reaksjon på raidet som kanskje bidro 

Sunnmørspensjonister på tur til Måløy

til å endre krigens gang. En vellykket dag ble avslutta med 
herlig breiflabb i restaurant Kraftstasjonen. Takk til leder Lars 
Tolo for et flott opplegg.

Øyvin Grimnes

Sunnmørspensjonistene på plass i Måløy.
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Kontaktpersoner (KPer) og stedfortredere i Politi-
ets Pensjonistnettverk hadde erfaringsutveksling 
og faglig påfyll i to dager første uken i november 
for å holde seg oppdatert om hverandre og for å 
snakke sammen om nettverkserfaringene under 
koronaepidemien.

Det viser seg at Nettverket har jobbet godt mens Covid19-vi-
ruset har herjet i vårt land. Representanter for Nettverket er 
både blitt kontaktet og har tatt kontakt, og på den måten fått 
vært til hjelp for kolleger som trenger enten en håndsrekning 
eller en å snakke med.

Nettverkets arbeid er taushetsbelagt. Det føres ikke protokoll 
eller skrives rapport, så enkeltsaker verken kan eller skal vi 
referere, men nøye oss med å si at Nettverket fungerer der 
det fungerer, men at det kunne ha fungert bedre noen ste-
der. Og man er stadig i behov for nye medarbeidere som kan 
fylle den ene eller andre funksjonen. Det er bare å ta kontakt 

Erfaringsutveksling og faglig påfyll for 
POLITIETS PENSJONISTNETTVERK

enten med en represen-
tant for Nettverket, f.eks. 
en av dem du ser bilde av 
over, eller formann/leder 
i lokalt lag- eller forening 
som formidler videre kon-
takt. Du kan også sjekke 
en oppdatert liste på våre 
hjemmesider - politipen-
sjonisten.no

Det gir god mening og 
vel så det for dem som er 
aktive i Politiets Pensjo-
nist-nettverk. Det krever 
litt, men det gir mye til-
bake i form av gleden ved 
å hjelpe og  å få være til 
nytte. Politipensjonister 
er på mange måter en 
ubrukt ressurs. Pensjonist-
nettverket er en mulighet.

Av faglig påfyll holdt Erik Torjussen et foredrag med titte-
len «Direktøren som drakk for mye» den ene dagen, mens 
den andre dagen snakket ex-politimann og skitrener, Steinar 
Mundal, om temaet «Ingen er bare den du ser». Begge deler 
tankevekkende sekvenser hvor rus var hovedfokus.

Erik Torjussen var leder av større bedrifter, bl.a. Asbjørnsens 
Tobakksfabrikk, reiste mye og utsatte seg selv for et hardt 
liv. Dette gikk galt – og han erkjente til slutt sin alkoholis-
me. Steinar Mundal – som opprinnelig var polititjenestemann 
- var idrettstrener på toppnivå fant også en uheldig livsstil 
som førte til at han måtte si: «Jeg er alkoholiker». Begge de 
to foredragsholderne hadde mye å gi kontaktpersonene av 
kunnskaper om mennesket og alkoholbruk.

Evalueringsdagene ble ledet av forbundsstyrets kontaktper-
son for Politiets Pensjonistnettverk, Martha Kalland.

Foran f.v.: Jan Rygg, Ragnar Holm, Korman Garshol, Åge Larsen, Martha Kalland. Bak f.v.: Helen Aschehoug, Inger Margrethe Røstad, 
Bjørnar Røstad, Kjell Arne Sletthei, Tove Lian Mathiesen, Gunn Helen Grandell, Oddvar Bremset, Knut Grimsbo, Rune Fossedal.
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Politiets Pensjonistlag Aust-Agder inviterte med seg 
Kristiansand Politipensjonistlag til rusletur tirsdag 7. 
september 2021. Det møtte opp 21 medlemmer. 

Ved Heimdal gård – 29 km nordvest for Birkeland - fikk vi en 
orientering om gården og området rundt av pensjonert banksjef 
Heimdal. Deretter gikk vi opp en skogsbilveg og videre over på 
en godt merket sti, til sammen nesten 2 km med en høyde-
forskjell på ca 150 meter, og vi var fremme på Heimdalsknuten 
som er et flatt parti 429 meter over havet med utsikt kjempe-
langt i alle retninger. Her er det satt opp en sikteskive som er 
merket med retningene til de enkelte steder. Den medbrakte 
lunchen ble inntatt, og Ragnar Høygilt orienterte om politiar-
beidet i forbindelse med et drap som ble begått i 1962 i Troll-
dalen. Han underholdt oss også med en munter historie fra sin 
aspiranttid i Kristiansand.

På tilbakeveien var vi innom «Fantestua,» en hule i området 
som går ca. 4 meter inn i fjellet, og som  ikke er synlig oven-
fra. På veien var vi også innom en fantastisk stor og velholdt 

«Dette burde flere ha fått oppleve»
hage med masse stauder, ca. 
300 Skaugumbegonia, store 
Fuksia. Eieren på 88 år hadde 
plantet frø fra mange ettårs-
blomster.  Det tok to timer å 
klippe plenene, og det sier jo 
litt om størrelsen på hagen.

Banksjef Heimdal har i man-
ge år vedlikeholdt det gamle 
skolehuset, og det var man-
ge som kjente igjen utstyr og 
pulter fra tidligere tider. Sko-
lehuset var i bruk til 1958, og 
Heimdal ga oss glimt fra hvor-
dan undervisningen hadde 
foregått og hvilke hjelpemid-
ler de hadde. Han berømmet 

læreren som hadde inspirert mange av elevene til å ta vide-
reutdanning. Han kunne vise til både en professor og mange 
ingeniører som hadde trådt barneårene på Heimdal skule. Vi for 
vår del  tilføyer: også en banksjef, nemlig Heimdal selv!

Til slutt ble vi invitert inn på låven til kollega Arvid Falander. 
Han har en stor skisamling med norske ski. Han fortalte oss om 
skiløperne som også hadde en politistilling. Falander er mest 
interessert i ski som han kan knytte en historie til. Han hadde 
flere par som var brukt av store mestere i store mesterskap, bl.a. 
Norgesmesterskapet i 1963 som var på Birkeland.

Det var mer «purk» på Heimdal enn oss 21 denne dagen. Tre 
griser slappet av litt tilbaketrukket nær blomsterhagen. De had-
de sikkert hatt en strevsom nattevakt.

Kristiansand Politipensjonistlag takker hjertelig for turen! I til-
legg til å møte tidligere kolleger fra begge politipensjonistlage-
ne, fikk vi  god trim både for kropp og sjel. Tilbakemelding fra en 
av deltakerne var at: «Dette burde mange flere i våre foreninger 
fått oppleve!»

Anne Marie Løvland Foto: Ragnar Høygilt 

Pensjonert banksjef Heimdal orienterer om gården sin og området rundt.

Lunchpause på Heimdalsknuten 429 meter over havet. Fantestua.Grisepurkene.
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Endelig ble det tur på Trønderske politipensjonister. Etter  
mange måneder med korona-restriksjoner var det 35 glade 
pensjonister som tok turen til nabofylket Møre og Romsdal.

Målet for turen var vakre Bud  som ligger ytterst på Romsdalskysten, 
ved Hustadvika. Strålende sol og glade pensjonister inntok Bryggjen i 
Bud hvor det hver torsdag er «Balldag,» en flott buffe med tre typer 
ball, og mye godt tilbehør.

Hustadvika
Siden dette var få dager etter at Hurtigruteskipet «Kong Harald» fikk 
motorproblemer på Hustadvika, rett utenfor Bud, gav kjøkkensjefen 
en fin orientering om både dette og om da cruiseskipet «Viking Sky» 
mistet maskinkraft og 479 av 1 373 passasjerer ble evakuert. 

Bryggjen i Bud ble da brukt under redningsaksjonen, og ankerne som 
berget skipet fra å gå på grunn, står nå utenfor Bryggjen.

Hustadvika sies å være den farligste kyststrekningen i Norge. Godt over 
20 vrak ligger på bunnen og er et bevis på hvor vanskelig det kan være 
å krysse området, som for kystboerne har vært deres transportvei. 

Krigshistorisk museum
Like ved Bryggjen ligger også  Ergan kystfort som ble bygget i perioden 
1941 – 1945. Vi fikk en fin omvisning på anlegget både over bakken og 
inne i bunkerne. Stedet drives i dag av Romsdalsmuseet og er restau-
rert med lys og panel på veggene. 

Inne i fjellet er det ganger og rom som er merket og opplyst. Vi fikk 
en fin innføring med utstilling i kommandorommet om aktivitet under 
siste verdenskrig. Historier om sykestuen og et underjordisk vannreser-
voar gav oss noe å tenke på når det gjaldt arbeidet som ble nedlagt.

Trønderpensjonister på tur til Bud
Tekst og foto: Britt Mari Rolseth

Dette fortet var en del av Atlanterhavsvollen, et tysk forsvarsverk som 
strakte seg fra nord i Norge og inn på det som da var finsk side, gjen-
nom hele Norge, Danmark, Nederland, Belgia, Frankrike ned til gren-
sen til Spania. Det ble også tid til omvisning i Kystkultursenteret som 
viser den gamle kystkulturen, både til havs og til lands.

Etter felles fotografering ved ankeret til Viking Sky fra 2019, gikk bus-
sturen til Rindal og stopp ved Bolme pensjonat. Siden Rindal ble Trøn-
derske i år, var vi da kommet til hjemfylket. 

På tilbaketuren til Trondheim ble det gjenfortalt mange gamle histo-
rier. Noen av disse blir bare bedre og bedre. At pensjonistene hadde 
glede av turen og nå håper på flere samlinger gav de uttrykk for.

Til sist en takk til «tursjef» Gunn Grandell og  Morten Singsaas som 
styrte bussen rundt på svingete og humpete veier (E39) som også 
måtte stå skolerett da vi kom litt for sent til Bryggjen i Bud. Heldigvis 
er ikke Romsdalingene langsinte - og vi ble tatt godt i mot.

Vi møttes på fergeterminalen til Kielferga fredag, 24.09.21 - 20 perso-
ner med munnbind. Ikke alle var like gjenkjennelige, men stemningen 
steg etter hvert som «maskene falt»! Turen ble god og artig med 14 
jubilanter, pluss ledsagere. Tusen takk alle sammen for gleden ved å 
treffes igjen etter 50 år. Tiden går fort!

50 års-jubileum på Kielferga

35 pensjonister fra Trøndelag ved ankeret til cruiseskipet Viking Sky. En trivelig dag med 
mange opplevelser, god mat og mye «Husker du?»

Klar for å gå under jorden ved Ergan kystfort. F.v Elsa Kallestad, Gerd Jakobsen, 
Ingard  Ottemo, Odd Arnfinn Rolseth, Bjørn Jakobsen, Liv Thronæs, Turid Selbekk, 
Knut Rotabakk, Else Karin Holst Rotabakk og Karen Aunan.

Med Hustadvika i bakgrunnen studeres Bau-
taen om Riksmøtet i Bud i 1533, og det siste 
som ble holdt i Norge. Møtet gjaldt at det 
skulle velges ny konge etter at kong Fredrik 
1. av Danmark-Norge var død. I forgrunnen: 
F.v.  Liv Thronæs, Gunn Helen Grandell, Arnfinn 
Aundal, Turid Selbekk og Knut Rotabakk.   

Informasjon om aktivitet i bunkeren un-
der 2. verdenskrig. F.v.: Arnfinn Aundal, 
Martha og Torbjørn Kalland, guiden fra 
Romsdalsmuseet, Odd Arnfinn Rolseth 
og Morten Singsaas.   

Deltakere med sine respektive 
fotografert i trappa på Kiel-fergen.
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JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Trøite Bjørn    29.01.1952 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
70 Wrige Bjørn    28.01.1952 Tønsberg og Horten politipensjonistlag
70 Gauslå Olav 26.01.1952 Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
70 Kløvfjell Walborg 26.01.1952 Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
70 Tønnessen Liv 26.01.1952 Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
70 Galstad Hans 26.01.1952 Politiets Pensjonistlag, Gudbrandsdal
70 Ruud Torhild 23.01.1952 Hamarpolitiets Pensjonistlag
70 Jortveit Kåre    20.01.1952 Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
70 Myrvoll Bjarne    20.01.1952 Politiets Pensjonistforening, Troms
70 Kristiansen Ib Ørjan   15.01.1952 Politiets Pensjonistforening, Moss
70 Pedersen John Harald   12.01.1952 Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
70 Ramslien Åse 09.01.1952 Politiets Pensjonistlag Telemark
70 Moen Jon    09.01.1952 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
70 Osmundsen Reid    05.01.1952 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70 Sørensen Jan Leif    04.01.1952 Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag
80 Pettersen Åge    25.01.1942 Politiets Pensjonistlag Haugaland 
    og Sunnhordaland
80 Pedersen Thor Carsten   21.01.1942 Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
80 Larsen Tore    18.01.1942 Vest-Agder Politipensjonistlag
80 Landrø Nils    18.01.1942 Oslo Politiets Pensjonistforening
80 Hamborg Terje    16.01.1942 Ringerike Politipensjonistlag
80 Normann Harald    04.01.1942 Oslo Politiets Pensjonistforening
80 Sivertsen Bjørg Lerfald   01.01.1942 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord
90 Skaar Ragnhild Sonja   23.01.1932 Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
90 Sommerstad Terje    10.01.1932 Politipensjonistene i Buskerud

Vi gratulerer!
Dette er PPFs gratulasjonsliste over jubilanter fra januar til og med mars 2022. PPF gratulerer sine 
medlemmer som har rund merkedag i tiden som kommer. Forandringer i denne listen kan forekomme.

Jubilanter i januar 2022

JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Matre Tor Egil 31.03.1952 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70 Øiamo Arne Dagfinn 30.03.1952 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
70 Laastad Helge    26.03.1952 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Aase Harald Steinar   26.03.1952 Politiets Pensjonistlag Haugaland 
    og Sunnhordaland
70 Ringnes Nils 25.03.1952 Hamarpolitiets Pensjonistlag
70 Eriksen Mette Marie 25.03.1952 Politipensjonistene i Buskerud
70 Pedersen Terje Moland   22.03.1952 Politiets Pensjonistlag, Fredrikstad
70 Hansen Per Ivar Opsal  20.03.1952 Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
70 Riis Jørgen 20.03.1952 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Abrahamsen Tore E.   12.03.1952 Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg
70 Halvorsen Lisbeth 12.03.1952 Politiets Pensjonistlag Telemark
70 Morseth Atle 10.03.1952 Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg
70 Jarland Øystein    09.03.1952 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Halse Laila Oddny Kal 09.03.1952 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Resaland Olav    07.03.1952 Politihøgskolens Pensjonistforening
70 Mestad Sissel 06.03.1952 Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
70 Refsland Arild    06.03.1952 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70 Almaas Anne Marie 01.03.1952 Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag
70 Børresen Frode 01.03.1952 Hamarpolitiets Pensjonistlag
80 Skaugseth Olav    25.03.1942 Politiets Pensjonistforening, Sunnmøre
80 Salomonsen Tor Helge   23.03.1942 Vest-Agder Politipensjonistlag
80 Johansen Arne    22.03.1942 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
80 Slotnæs Knut    18.03.1942 Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
80 Kokaas Johan    18.03.1942 Politiets Pensjonistforening, Salten
80 Langhelle Ole Johan 17.03.1942 Lensmannsetatens Pensjonistlag Hordaland
80 Sundli Johannes    14.03.1942 Politiets Pensjonistforening, Nordmøre 
    og Romsdal
80 Bjørnstadhaugen Hans Otto   11.03.1942 Kongsvingerpolitiets Pensjonistforening
80 Bergh Per    06.03.1942 Oslo Politiets Pensjonistforening
90 Iversen Erling    03.03.1932 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland

Jubilanter i mars 2022

JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Josdal Jan Gerhard   28.02.1952 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70 Hognes Inge Magnar   27.02.1952 Direktemedlem
70 Moen Åshild Vavold 25.02.1952 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
70 Nilsen Morten Sverre   25.02.1952 Politiets Pensjonistforening, Moss
70 Høistad Jens Nikolai 23.02.1952 Politiets Pensjonistlag, Gudbrandsdal
70 Hansen Ketil    22.02.1952 Politiets Pensjonistforening, Moss
70 Vintereidet Bjørnar    22.02.1952 Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
70 Brochmann Petter Sebulonsen   21.02.1952 Politiets Pensjonistforening, Troms
70 Nygaard Oddvar    20.02.1952 Politipensjonistene i Buskerud
70 Thorsrud Nils Halvor 18.02.1952 Direktemedlem
70 Reinfjord Kjell Harry   18.02.1952 Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
70 Rymoen Britt Ellen   16.02.1952 Kongsvingerpolitiets Pensjonistforening
70 Lunde Lorentz 16.02.1952 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Ormset Jostein    14.02.1952 Politiets Pensjonistforening, Nordmøre 
    og Romsdal
70 Holt Per Magnus 10.02.1952 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Moseid Per 09.02.1952 Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
70 Svartbekk Egil 08.02.1952 Direktemedlem
70 Schjølberg Kari Hamland 05.02.1952 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
70 Løvsland Anne Marie 02.02.1952 Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
70 Øyen Dag    01.02.1952 Sogn og Fjordane L/P Pensjonistlag
80 Engen Tove    26.02.1942 Oslo Politiets Pensjonistforening
80 Rognes Kolbjørn    21.02.1942 Politiets Pensjonistforening, Salten
80 Sætre Tore    20.02.1942 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
80 Tunold Jostein    19.02.1942 Oslo Politiets Pensjonistforening
80 Jørs Ruth    16.02.1942 Lensmannsetatens Pensjonistlag Hordaland
80 Revdahl Aud 11.02.1942 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
80 Indrebø Oddvar    05.02.1942 Sogn og Fjordane L/P Pensjonistlag
80 Mehammer Johannes    02.02.1942 Oslo Politiets Pensjonistforening
90 Skare Nils    01.02.1932 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland

Jubilanter i februar 2022
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JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Josdal Jan Gerhard   28.02.1952 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70 Hognes Inge Magnar   27.02.1952 Direktemedlem
70 Moen Åshild Vavold 25.02.1952 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
70 Nilsen Morten Sverre   25.02.1952 Politiets Pensjonistforening, Moss
70 Høistad Jens Nikolai 23.02.1952 Politiets Pensjonistlag, Gudbrandsdal
70 Hansen Ketil    22.02.1952 Politiets Pensjonistforening, Moss
70 Vintereidet Bjørnar    22.02.1952 Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
70 Brochmann Petter Sebulonsen   21.02.1952 Politiets Pensjonistforening, Troms
70 Nygaard Oddvar    20.02.1952 Politipensjonistene i Buskerud
70 Thorsrud Nils Halvor 18.02.1952 Direktemedlem
70 Reinfjord Kjell Harry   18.02.1952 Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
70 Rymoen Britt Ellen   16.02.1952 Kongsvingerpolitiets Pensjonistforening
70 Lunde Lorentz 16.02.1952 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Ormset Jostein    14.02.1952 Politiets Pensjonistforening, Nordmøre 
    og Romsdal
70 Holt Per Magnus 10.02.1952 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Moseid Per 09.02.1952 Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
70 Svartbekk Egil 08.02.1952 Direktemedlem
70 Schjølberg Kari Hamland 05.02.1952 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
70 Løvsland Anne Marie 02.02.1952 Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
70 Øyen Dag    01.02.1952 Sogn og Fjordane L/P Pensjonistlag
80 Engen Tove    26.02.1942 Oslo Politiets Pensjonistforening
80 Rognes Kolbjørn    21.02.1942 Politiets Pensjonistforening, Salten
80 Sætre Tore    20.02.1942 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
80 Tunold Jostein    19.02.1942 Oslo Politiets Pensjonistforening
80 Jørs Ruth    16.02.1942 Lensmannsetatens Pensjonistlag Hordaland
80 Revdahl Aud 11.02.1942 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
80 Indrebø Oddvar    05.02.1942 Sogn og Fjordane L/P Pensjonistlag
80 Mehammer Johannes    02.02.1942 Oslo Politiets Pensjonistforening
90 Skare Nils    01.02.1932 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland

Torsdag 2. september kunne endeleg medlema-
ne i Lensmannsetatens Pensjonistlag Hordaland 
(LPH) kome saman igjen. Vi møttes på Bergen 
Busstasjon kl. 09.00 hvor 16 forventningsfulle sje-
ler entra bussen som tok oss nordover mot målet 
som var Fedje.  Ein kommune så langt vest i havet 
det er råd å komme, ca. 600 innbyggjarar og 0 re-
gistrerte arbeidsledige.  

Turen gjekk over Radøy, som no er innlemma i Alver kommune. 
Frå Sævrøy i Austrheim tok vi ferja «Fedjebjørn» over havstykket 
som skil Fedje frå fastlandsnorge. Turen kan på vindfulle dagar 
vera nokså tøff, men det var stille vér då vi kryssa over.

Dei fleste av deltakarane hadde meldt seg på til omvisning, 
med innlagt prøve-smaking på Feddie Distillery. Dagleg leiar, 
Arild Mjeldstad, gav oss ei levande og inspirerande innføring 
i historia bak og planane vidare for Feddie - eit aksjeselskap 
der 100% av investorane er kvinner. Dette er nokså uvanleg på 
børsane rundt om, men det virkar vere nøkkelen til suksess. For 
i april i år vann 9 Sisters gin frå Feddie Destillery gullmedalje i 
London Spirits Competition. Merkenamnet «9 sisters» er henta 
frå norrøn mytologi.  Ægir er havguden og han og kona Ran 
symboliserer havets kraft og dei 9 døtrene (9 sisters) deira sym-
boliserer bøljene.  

Etter smaksprøvane var det berre godord å høyre om produk-
tet. Planen vidare framover er å produsere verdas beste whisky, 
ikkje mindre. Vi fekk også prøvsmake denne som framleis ligg 

Både «smått og godt og stort» då pensjonerte 
hordalensmenn besøkte Alver kommune

til «modning» på tønner. Så lenge den ligg 
på tønner vil alkoholinnhaldet gå ned og når 
alkoholprosenten er på rett nivå blir whisky-
en tappa på flasker og då vert styrken sta-
bilisert. Kan nemne at alkoholprosenten var 
ca 66% på smaksprøven vår, så det var ein 
lystig gjeng som kom ut til bussen igjen for å 
bli kjørt til restauranten der ein nydeleg god 
raspeball-middag vart fortært.  

Etter middag med litt allsang og underhald-
ning var det tid for omvisning i det vesle 
samfunnet. Leiaren i laget vårt, Geir Duesund, 
er fødd og oppvaksen på Fedje så vi hadde 
guiding av høg klasse. Vi kjørte opp til Tra-
fikksentralen som ligg på øyas høgaste punkt. 
Pga. koronasituasjonen kunne vi ikkje kome 

inn på sentralen, men Geir peikte og forklarte om det vi såg 
rundt oss. Han viste til kvar oljeplattforma Deep Sea Driller 
havarerte i forrykande vér den 1. mars 1976 og 6 mennesker 
omkom. I januar 2007 gjekk lasteskipet M/S Server på grunn 
i fjæresteinane ved Hellisøy fyr og 370 tonn tung bunkersolje 
lak ut. Dette var ei miljøkatastrofe med stort tap av sjøfugl og 
tilgrising av strender i eit stort område. Ikkje langt derfrå ligg 
også den mykje omtala tyske ubåten U-864 som blei torpedert 
og sank i februar 1945 med 1.847 behaldarar med til saman 67 
tonn flytande kvikksølv om bord.

Etter ein begivenhetsrik dag måtte vi  returnere utgangspunk-
tet. Returvegen gjekk gjennom tidlegare Lindås kommune, no 
Alver, med ein svipptur nedom raffeneriet på Mongstad før vi 
enda opp ved Bergen Busstasjon kl. 18.00. Ein flott tur etter 
tilbake-meldingane frå deltakarane å døma, og vi ser fram til 
nye samkomer no som koronasituasjonen er i ferd med å bli 
kontroll over.

Bjørn Sæle

Konsentrert lytting på Feddie.

Dagleg leiar Feddie, Arild Mjeldstad. Whisky på fat.
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