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Spill inn saker
Å

ret 2020 er ikke et valgår, men er ikke å anse som
noe «hvileskjær» for Politiets Pensjonistforbund.
Handlingsplanen er retningsgivende for alt arbeid som
iverksettes og utøves fra forbundsstyrets sin side. Kravet
om forhandlingsrett, bortfall av underreguleringen, at
egenandelen på helsetjenester holdes på lavest mulig
nivå, at utgifter til tannlegebehandling inngår i egenandelsordningen for helsetjenester er i første rekke forhold som krever at Stortingsflertallet støtter våre krav.

D

e politiske partiene jobber for tiden med partiprogrammene for kommende
stortingsperiode. Det er nå det er mulig å påvirke de ulike partiene med
gode innspill i tråd med handlingsprogrammet vårt. Programprosessen i de ulike
politiske partiene starter lokalt, før behandling i fylkespartiet og sluttbehandlig
før det vedtas i landsmøtene sentralt. Min oppfordring til våre lokale medlemmer
som er politisk engasjert og involvert er: bruk muligheten til å spille inn saker
som er forankret i handlingsprogrammet til Politiets Pensjonistforbund.

P

ensjonistforbundet/SAKO (Samarbeidskomiteen for pensjonister) har felles
krav om forhandlinger om regulering av pensjonen. Med krav om forhandlingsrett menes at trygdeoppgjørene (pensjonistenes lønnsoppgjør) skal gjennomføres som forhandlinger mellom arbeidstakerorganisasjonene, pensjonist- og
trygdeorganisasjonene og Staten. Om partene ikke oppnår enighet skal trygdeoppgjøret til Stortinget som vedtar den endelige avgjørelsen. En slik ordning vil
være med å sikre at de som er pensjonister får ta del i samme velstandsutvikling
som ellers i samfunnet. Trygdeoppgjøret omfatter 1 million alderspensjonister.

H

eller ikke partene i arbeidslivet er tjent med at arbeidstakerne blir usikre på
om de vil få en pensjon de kan leve av når de blir pensjonister. Det er å rokke
ved en grunnleggende trygghet. Mister vi tryggheten, kan hele trepartssamarbeidet stå i fare.

D

a politikerne vedtok pensjonsreformen i 2011 mistet pensjonistenes organisasjoner forhandlingsretten. Trygdeoppgjøret gjennomføres nå som en
teknisk regulering av pensjon, der pensjon reguleres med lønnsvekst som det
trekkes fra en faktor på 0,75prosent. Pensjonistene får dermed en mindre del av
velstandsutviklingen.

O

ppgjøret gjennomføres i løpet av et par timer i møte mellom Arbeids- og
sosialdepartementet, arbeidstakerorganisasjonen og pensjonistenes organisasjoner. I fire år på rad har pensjonistene opplevd tapt kjøpekraft, også når
lønningene steg. Da signerte ikke Pensjonistforbundet/SAKO protokollen.

P

ensjonistforbundet/SAKO er motstandere av den automatiske indekseringen
som er praksis i dag, og mener systemet må erstattes med en utvidet forhandlingsrett mellom partene der pensjonene reguleres om lag på linje med
lønnsvekst.

G

jennom forhandlinger kan oppgjøret sikres en bedre sosial profil, samt å ta
hensyn til andre økonomiske faktorer, slik som utviklingen i skatter og avgifter, minste pensjonsnivå og bostøtten. Forhandlingsretten vil sikre at pensjonistene får en demokratisk innflytelse på egen velstandsutvikling, også etter
yrkeskarrieren.
Bjørn Egeli/forbundsleder
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«Jeg har fått vite hvor.....»
K

vinnen i rullestol på venterommet ble sittende å se på meg på den
andre siden av det runde bordet. Vi hadde begge hvert vårt plastkrus
med kaffe; mitt var halvfullt, hennes var fullt. Hun så på meg som hun
ville si noe, men fikk på en måte ikke sagt det. Jeg spurte ikke og sa
ikke noe, for jeg har lært at av og til er det klokest å la den andre få
snakke først.

J

eg hadde aldri sett henne før og jeg aner ikke hva hun het. Vi delte et
skjebnefellesskap på et venterom. Jeg skulle ha noe prøvesvar etter
å ha levert flere glass med blod; hva hun gjorde der visste jeg ikke før
hun brøt tausheten å sa: «Jeg har fått vite hvor jeg skal dø.»

D
J

et ble stille. En usynlig mur reiste seg mellom oss og jeg visste ikke
hva jeg verken skulle si eller svare. «Jeg har fått vite hvor jeg skal dø.»

eg så på henne igjen. Hun kunne være 55, kanskje 60 år. Dø? Var
damen gått litt fra konseptene? Hadde et eller annet tatt overhånd
som verken hun eller jeg hadde kontroll over? Eller hadde livet spilt
henne et slags hemmelig puss hvor hun plutselig hadde blitt sannsigersk og kunne se inn i krystallkula? Inn i fremtiden så å si.

S
I

ier du det, sa jeg etter fem, kanskje ti minutter i et forsøk på å bryte
muren. - Ja, sa hun, jeg vet det nå. Jeg vet hvor jeg skal dø...

gjen ble det stille. To minutter, kanksje tre, så sa hun: - Legene har
fortalt meg at jeg får plass på et hospice når tiden nærmer seg. Det
ligger her borte på St. Hanshaugen. Det skal visst være bra å dø der...

N

ok en gang ble jeg svar skyldig. Jeg falt litt i mine egne tanker om
jeg noen gang hadde vært på et hospice. Men jeg måtte melde

Vedtekstutvalget i arbeid
Vedtektsutvalget, som ble nedsatt på Politiets Pensjonistforbunds
landsmøte 2019, i dag samlet i arbeidsmøte i forbundets lokaler i
Nydalen. Første fremlegg av arbeidet gjøres på ledersamling i forbundet i april. Fra høyre utvalgsleder og forbundsstyremedlem Egil
Haaland, foreningsleder Vestoppland, Bjørn Anders Hoff og foreningsleder Oslo, Børre Walderhaug.

pass. Jeg har lest om det og vet at det er et sted hvor døende i de siste
rundene i livet blir tatt vare på og får den beste pleie og omsorg som
finnes. Det var en trøst for tanken i øyeblikket.

S

å fortalte hun: «Jeg fikk en kreftdiagnose for tre år siden. Kreften
løp rundt i kroppen min og nå har jeg fått en tumor i hjernen med
spredning. Det er ikke noe å gjøre med det. Den behandlingen jeg fikk
har stoppet... Legene kan ikke gjøre noe mer. Ingen ting. Jeg vet hvor
jeg skal dø, takk og pris.»

J

eg utvekslet noen flere setninger med damen. Hun var «orientert om
tid og sted» som det heter – og var helt «adekvat» i samtalen. Men
hun gjentok flere ganger «jeg vet hvor jeg skal dø.» Helt opplagt var
dette en trøst for henne.

V

i tok avskjed med hverandre. Jeg fikk mine prøvesvar og tok henne i
hånden til adjø. Utenfor venterommet ble jeg møtt av noen varme
solstråler. I lyset gikk jeg videre ned til trikken.

P

å vei hjem ble jeg sittende å tenke over hvordan kvinnen hadde
tatt den alvorlige beskjeden hun hadde fått med ro og verdighet.
Hun hadde fått vite noe om utgangen på livet sitt, og gjorde seg klar til
slutten. Hun visste hvor hun skulle dø.

S

amtidig som jeg skriver dette, sender jeg noen skikkelig gode og
varme tanker til hospicearbiedet i Norge. De som sørger for ro,
verdighet og smertelindring i livets siste fase. Det er et arbeid som
krever innsikt i menneskets sinn og psyke, men også i dette å være
medmenneske – om liv og død. Og om å miste. Kloke og fornuftige
hoder med varme hender utgjør hospicevirksomheten i landet vårt.

I

ngen verken bør eller skal være alene når livet går mot slutten. Vi har
ansvar for hverandre – i livet som i døden. Hospice handler om å
fullføre livet.
Jørn-Kr. Jørgensen
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Kåre Hauge vil gjerne spille på lag
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen
men enn på et noe roligere nivå. - Da jeg var ung og var aktiv spiller
i «Vidar» hadde jeg ingen ringere enn politimannen Reidar Kvammen
(se faktaboks) som trener. Kvammen skrev boken «50. ganger på Norges
landslag» (1949).
Under krigen satt Kvammen i konsentrasjonsleiren Stutthof i det tyskokkuperte Polen sammen med 270 kolleger fra så å si hele landet. 13 av
de 271 kom aldri tilbake til Norge levende, men døde enten i leiren eller
etterpå. Kvammen kom hjem og fortsatte å spille fotball. - Som trener var
han umulig å ta ballen fra. Han var trener for både «Bryne» og «Vidar» og
lærte fra seg det han kunne. Kvammen døde i oktober 1998.
I politiet har jeg hatt stor glede av idretten innen Norges Politiidrettsforbund (NPI) hvor jeg har spilt både håndball og fotball. Da jeg gikk på
Politiskolen ble vi kretsmestere i 6. divisjon med OPIL. Det er jo langt nede
på listen, men det er dette med å delta fremfor å vinne. Det er idrettsutøvelsen som er det viktigste, og idretten er en fin arena for politiet hvor
vi også kan møte publikum.
Jeg var aktiv i politilandslaget både i håndball og fotball. Etter en stund
ble jeg seksjonsleder for «ball» i NPI. Her var også golf med – golf er også
en «ball», og tennis i tillegg til håndball og fotball. Bjørn Enoksen og Tore
Olseng var formenn i min tid. Som seksjonsleder fikk jeg også være med
internasjonalt, og ser på det som rike opplevelser som jeg ikke hadde fått
hvis jeg ikke hadde vært aktiv i idretten.
I tjenesten hadde også det å være med i OPIL sine fordeler. Jeg hadde
alltid noen å snakke med rundt om i distriktene når det gjaldt å ordne opp
i saker og ting. Og til jul får jeg fremdeles julekort fra kolleger jeg kjenner
gjennom seksjonsleder «ball» i NPI. Det har bare vært til glede for meg.
Sandnesposten hører med til avisene Kåre Hauge leser. Å holde seg oppdart i lokalsamfunnet er viktig.

Jeg har gjort hele min polititjeneste ved Rogaland politikammer i
Sandnes fra 1967 til 2003. Jeg var ferdig ved politiskolen samme år
som jeg fikk jobb i Sandnes, og siden jeg er fra Stavanger, var det
greit å fortsette. Hele tiden har trivselsfaktoren vært stor. Vi bodde
i Stavanger til å begynne med, men flyttet til Sandnes i 1975. Jeg
ble pensjonert som politioverbetjent, og hadde da gått gradene fra
1967. Som politimann hadde jeg sterke aner å ta vare på. Min far
var også politimann.
Det har vært et spennende liv. Jeg ville ha gjort akkurat det samme i dag
om jeg hadde fått lov til å gjøre yrkeskarrieren om igjen. Å være politimann er å leve i takt med samfunnet og de menneskene som utgjør
befolkningen.
Det er Kåre Hauge (75) som forteller dette til Politipensjonisten. Han ble
innvalgt som 2. varamann til styret i Politiets Pensjonistforbund (PPF) ved
landsmøtet på Sundvollen 2019 og har funnet sin plass på det han gjerne
kaller «innbytterbenken».
AKTIV I POLITIIDRETTEN
Foruten å være politimann i lokalsamfunnet har Kåre Hauge en svært aktiv
idrettskarriere bak seg. Han har spilt på toppnivå i Stavanger Håndballklubb, fotball i klubben «Vidar» også i Stavanger. Der er han fortsatt aktiv,
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DØDULYKKE PÅ FØRSTE SETT
Jeg kom som sagt til Rogaland politikammer i 1967. Vi holdt til i Langgata
96 midt i sentrum. Siden har virksomheten flyttet til et nytt politibygg i
Gjesdalsbakken 7.
Jeg begynte som patruljerende konstabel, og på min første helgevakt
hadde jeg en dødsulykke hvor to mennesker ble drept i trafikken. Da lurte
jeg på om jeg hadde valgt riktig yrke, men jeg hadde gått inn i politiet og
forble der. De to døde satt i bilen og det gjorde et sterkt inntrykk på en ung
og uerfaren konstabel.
Sandnes var en liten by, kanskje mest kjent for sin sykkelproduksjon (DBS).
Det var harmløst på slutten av 60-tallet uten de store sakene. Og lykkelige
var vi som var i politiet. Vi gjorde jobben vår og opprettholdt ro og orden
og sørget for at all lovlig virksomhet fikk fortsette.
MC-KRIMINALITET I SANDNES
Men, sier Kåre Hauge, på 80-tallet kom MC-syklene for fullt og med dem
MC-kriminaliteten. Det rammet Sandnes på den måten at MC-folket mer
eller mindre overtok styringen av utelivet i byen. Når MC-medlemmene
kom med sine sykkelvester, trakk det ordinære publikum seg unna. På
den måten kontrollerte de mye og mangt – også annen kriminalitet,
f.eks. narkotika.
«The Shabby Once» het MC-gjengen som opererte i Sandnes. En av dem
satt som regel alltid inne til soning for narkotika eller annen kriminalitet.

POLITIPENSJONISTEN
I virksomhetsplanen for Rogaland politidistrikt
hadde vi svart på hvitt at «The Shabby Once»
ikke skulle bli den første norske «Hells Angeles»klubben. Og det klarte vi.

- Jeg er en typisk lagspiller,
sier Kåre Hauge.

Det vi gjorde var å drive hyppige kontroller. Vi bortviste mange – bl.a. danske «Hells Angeles»-medlemmer som kom på besøk. De ble snudd og satt på fly
tilbake til København. Det var stor ståhei.
ALTA-AKSJON OG JUSTITIA-SAK
Så kom Alta-aksjonen i 1981. Jeg kjørte UP, og
vi ble samlet sendt til Alta for å opprettholde ro
og orden. Alta-aksjonen var til da en av Norges
største politioperasjoner med svært mange tjenestemenn involvert. Vi bodde ombord i båten «Janina»
og alle som var der husker hvordan det var...
Da jeg kom tilbake, fikk vi den store Justitia-saken.
Økokrim bisto. Saken handlet om inkassokrav som ble
delt. De tok noe fra kreditor og noe fra debitor. - Jeg var da kommet over på
kriminalavdelingen og fikk lov til å være med på denne etterforskningen.
NARKOTIKAGRUPPE I ROGALAND
Noe senere ble det opprettet en egen narkotikagruppe ved Rogaland
politikammer, og jeg ble satt som leder ev denne. En av de første sakene
vi hadde var en hollender som kom med en Genever-flaske full av amfetamin med litt genever på toppen. Dette laget en spesiell klunkelyd.
Akkurat det var litt morsomt, men saken var alvorlig nok. Hollenderen ble
arrestert og pådømt.
Så begynte vi med det forbyggende arbeid, og vi hadde ikke holdt på
lenge før vi fikk et åpent, tillitsfullt og nært samarbeid med foreldre og
andre som var opptatt av å drive kriminalitetsforebygging.
POLITIFOLK I «ALLE» KOMMUNESTYRER
Da det ble kommunevalg i 1995 ble det slik at alle som stod på listene
– uansett parti – hvor det stod lensmann, politibetjent eller politiførstebetjent e.l. bak, føyk inn i kommunestyrene i Sandnes, Jæren, Stavanger
og Egersund. Vi var ikke politiske genier, men vi hadde tillit i befolkningen.
Ved valget i 2007 havnet jeg øverst på listen for Arbeiderpartiet i Sandnes
og var deres ordførerkandidat.
I valgkampen gikk vi rundt i hus og leiligheter og delte ut roser – symbolet
for Arbeiderpartiet. Et sted jeg kom ble døra åpnet. - Det er valg nå, sa jeg.

Reidar Kvammen - indre høyre.
Antall landskamper: 51 (1933–1949). Mål: 17.
Kvammen var en driblesterk spiller med gode kroppsfinter, teknisk svært god, ikke minst på grunn av hans
hurtige vendinger. Til tross for at han som person var
litt tilbakeholden ifølge kaptein Jørgen Juve, var han
i noen landskamper tungen på vektskålen som avgjorde kamper til Norges fordel, bl.a. scoret han to
mål i begge kampene mot Irland i 1937 (3–2 hjemme
og 3–3 borte), da Norge kvalifiserte seg til VM i 1938.

- Sandnes Arbeiderparti vil gjerne gi deg en rose til minne om valget.
Mannen svarte: «Den vil jeg ikke ha», og smalt igjen døra. Etter et øyeblikk
ble døra revet opp igjen, og mannen sa: «- I hvert fall ikke av deg!» - Så
det var ikke alle steder vi var populære, humrer Kåre.
VARAORDFØRER PÅ HELTID
Høyre hadde styrt Sandnes kommune i mange, mange år. Etter valget
ble det slik at at Høyre fortsatte med ordførervervet, mens jeg fikk varaordførervervet i 100 prosents stilling. Det var første gang varaordførervervet var en full stilling i Sandnes. Jeg satt en periode, men ble syk og
valgte å ikke ta gjenvalg.
Jeg gikk av med full pensjon fra Rogaland politikammer i oktober 2003
i en alder av 59 år, og lever et aktivt pensjonistliv selv om den fysiske
aktiviteten er litt redusert på grunn av hjertetrøbbel.
Da jeg hadde sluttet i politiet, ble det opprettet et rådgivningskontor for
kriminalitetsofre. Der fikk jeg en 50 prosents stilling – og fungerte i den i
noen år. Det var et nyttig, utviklende og viktig samarbeid mellom mennesker, og jeg fikk lov til å være med på å bety noe for noen.
VIL VÆRE LAGSPILLER
For meg har lagspillet alltid vært viktig, sier Kåre. - Enten det har vært som
lagspiller i håndball, som fotballspiller, som politimann eller politiker. Vi
har alle et forbedringspotensiale når det gjelder dette. Men for meg har
det alltid vært viktig.

Etter krigen trente Kvammen seg opp igjen og fikk
flere landskamper, bl.a. som kaptein for Norge i
landets største seier gjennom tidene så langt, 12–0
mot Finland i 1946.
Kvammen vant OL-bronse i 1936, var med på laget
som tapte 1–2 for Italia i VM i 1938 og ble nordisk
mester i 1934. Kvammen var den første norske spilleren i Norge med mer enn 50 landskamper. I 1949 ble
han æresmedlem i Viking og hadde klubbrekorden i
antall mål: 202 på 284 kamper. Kvammen er tildelt
norsk fotballs høyeste utmerkelse, NFFs gullmerke.
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Forhandlingsrett er fortsatt det
viktigste kravet fra pensjonistene
Her er Pernsjonisforbundets kravspesifikasjon for Statsbudsjettet 2021

Pensjonistforbundet med Jan Davidsen i spissen har kravene til Statsbudsjettet 2021 klare.

Krav 1: Forhandlingsrett på løpende pensjoner fra folketrygden
Pensjonistforbundet og SAKO krever at den årlige oppreguleringen av
alderspensjon under utbetaling skal være gjenstand for forhandlinger
mellom partene i trygdeoppgjøret. Oppgjøret skal være innenfor en
ramme gitt av frontfaget, og resultatet av forhandlingene skal umiddelbart
oversendes til Stortinget for endelig behandling.
Det er en demokratisk utfordring at pensjonistene, som utgjør om lag en
tredjedel av den voksne befolkningen, står uten retten til å forhandle om
egen inntekt. Etter at pensjonsreformen ble innført, har pensjoner i folketrygden blitt regulert med lønnsvekst fratrukket en faktor på 0,75 prosent.
Dette systemet har medført at pensjonene ble regulert lavere enn prisveksten i alle årene fra og med 2015 til og med 2018, og pensjonistenes
kjøpekraft har blitt betydelig redusert som følge av dette. Det provoserer
våre medlemmer kraftig at de flere år på rad får mindre å rutte med, og
det undergraver tilliten til pensjonsreformen.
Vår foretrukne modell er derfor en reell forhandlingsrett på løpende pensjoner i folketrygden. Vi er imot rigide reguleringsbestemmelser som fører
til at alle pensjonister hvert år får dårligere oppgjør enn lønnsmottakere,
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samt bidrar til å opprettholde og forsterke sosiale forskjeller. Prosentvise
reguleringer fører uvilkårlig til at de med høyere pensjoner får mer i oppgjørene enn dem med lave pensjoner.
Krav 2: Styrket kommuneøkonomi
Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene mener at det er for stor avstand mellom oppgavene kommunene er pålagt å utføre og de statlige
overføringene som skal finansiere dem. Kommunene må tilføres mer
penger og ikke fratas muligheten til å kreve inn lokale skatter.
I budsjettet for 2020 foreslår regjeringen å øke de frie inntektene til
kommunene med 1,3 milliarder kroner. Men den reelle økningen er på
kun 300 millioner kroner, pga. merkostnader knyttet til demografi og nye
oppgaver. Regjeringen opprettholder dermed et svært stramt økonomisk
handlingsrom, der kommunene påføres stadig flere og mer krevende oppgaver, uten at den statlige finansieringen øker tilsvarende.
Krav 3: Bedre munnhelse og billigere tannbehandling for eldre
Med økende alder, vil flere eldre ha behov for hjelp til god munn- og tannpleie. Mange eldre vil også trenge omfattende tannbehandlinger, men for
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mange er dette så kostbart at de ikke kan prioritere det. Dette kan medføre at sykdom i munnhulen kan få konsekvenser for resten av kroppen.
Det er derfor viktig at den daglige munn- og tannpleien til eldre som er
på sykehjem eller pasienter i hjemmesykepleien blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Disse gruppene har rett til gratis tannbehandling etter
dagens regelverk, men mange av dem får ikke dette tilbudet.
Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene vil understreke at forebygging er langt billigere enn behandling, og ber om at: at Munn- og
tannbehandling for eldre blir en del av en særskilt egenandelsordning, at
det avsettes økte ressurser til den offentlige tannhelsetjenesten og at det
øremerkes midler til flere kommunale tannpleiere. Samtidig er det viktig at
eldre kan velge å beholde sin private tannlege inkludert Helfo-refusjoner
når de kommer inn under rettighetene knyttet til C1- og C2-gruppene.
Krav 4: Krafttak for dem som har minst
Alle skal være garantert en anstendig pensjon i alderdommen. Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene krever at satsen for minste pensjonsnivå økes årlig med sikte på å overstige fattigdomsgrensen etter EU-definisjonen. Målet er dermed at minstepensjonister skal bo i en husholdning der
inntekten ikke er lavere enn 60 prosent av gjennomsnittsinntekten. Dette
er et tiltak for å redusere fattigdom og ulikhet, og vil bidra til at minstepensjonister i større grad kan ta del i goder og aktiviteter som øvrige medlemmer av samfunnet har tilgang på og anledning til.
Enslige minstepensjonister er en gruppe som er særlig økonomisk utsatt,
og vi ber om at minste pensjonsnivå øker som del av en fireårs opptrappingsplan for å nå målet om å overstige fattigdomsgrensen. Fattigdomsgrensen var ifølge SSB 221 300 kroner etter skatt for enslige i 2017.
Oppregulert med lønnsveksten i 2018 og forventet lønnsvekst i 2019 og
2020 fra Nasjonalbudsjettet vil fattigdomsgrensen utgjøre om lag 243 200
kroner i 2021. Dagens minstepensjon for enslige er på 202 818 kroner, og
vil være om lag 209 400 kroner ved inngangen til 2021. Minstepensjon
for enslige vil altså ligge nesten 34 000 kroner lavere enn EUs fattigdomsgrense i 2021
Krav 5: Pensjonistforbundet får et nasjonalt ansvar for opplæring
av eldrerådene
Eldre er underrepresentert i kommunestyrer og fylkesting. Derfor er kommuner og fylkeskommuner pliktige til å ha eldreråd. Eldrerådsloven fra
1992 er opphørt og erstattet med § 5-12 i Kommuneloven. Nye juridiske
rammebetingelser medfører et økt behov for opplæring. Uten opplæring
får ikke rådene den innflytelsen lovgiver forutsetter og de eldre behøver.
Kommunene ivaretar sitt opplæringsansvar i varierende grad. De fleste råd
blir konstituert etter at folkevalgtopplæringen har funnet sted. Rådene er
derfor prisgitt kommunenes økonomi og administrasjon og folkevalgtes
velvilje, for å få nødvendig opplæring. Svært få kommuner tilbyr opplæring. Mange har verken egne tilbud eller ressurser til å betale for
eksterne kurs.

17 000 serviceklager. Nylig erfarte vi at mottakere av NAVs ytelser er
anmeldt, dømt og fengslet på feilaktig grunnlag. Langt flere har måttet
godta saksbehandling på gale premisser og mottatt krav om å betale tilbake ytelser de har krav på.
Krav 7: Midler til opplæring i velferdsteknologi
Pensjonistforbundet har siden 2016 holdt over 1000 kurs og foredrag om
velferdsteknologiens muligheter, i over 300 kommuner i Norge. Vi har lært
opp over 100.000 eldre og 200 frivillige velferdsteknologiambassadører og
eldrerådsrepresentanter.
Målet med Pensjonistforbundets velferdsteknologikurs er å sikre at eldre
kan bo lengre i eget hjem, samt forebygge ensomhet og passivitet
gjennom kunnskapsspredning, økt engasjement og frivillig deltagelse.
Kursene er en viktig og nødvendig del av det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet og spiller en avgjørende rolle for at vi skal nå de nasjonale
målene på feltet.
Krav 8: En god og trygg boligsituasjon i alderdommen
Det er en tverrpolitisk enighet om at eldre skal bo hjemme så lenge som
mulig – og gjerne hele livet. For å legge til rette for dette, må dagens
boligmasse i langt større grad tilpasses eldres behov og endringer i funksjonsnivå. Vi kan ikke belage oss på at alle vil flytte over i lettstelte leiligheter på ett plan.
Fra 1. januar 2020 vil det tidligere øremerkede tilskuddet hos Husbanken
«Tilskudd til tilpasning av bolig» innlemmes i de frie midlene til kommunene.
Pensjonistforbundet er svært bekymret for at dette vil redusere omfanget
av oppgraderinger og tilpasninger av boliger. Vi ber om at regjeringen
følger nøye med på at kommunene fortsetter å yte tilskudd til tilpasning av boliger i forebyggende øyemed. Vi vet at det er svært få – både
privatpersoner og kommuner - som har kjennskap til dagens støtteordninger for hjelpemidler og tilpasning av bolig. Pensjonistforbundet krever at det
settes av midler til økt informasjonsarbeid for planlegging av egen boligsituasjon, slik at flere blir opplyst om eksisterende ordninger og kan ta
grep om egen bosituasjon i tide.
Krav 9: Eldre må få tilbud om regelmessig fysisk aktivitet
Regelmessig fysisk aktivitet har stor betydning for den fysiske og psykiske
helsen til eldre. Forskning viser at bevegelse og mosjonering forebygger
og reduserer aldersrelaterte sykdommer, plager og funksjonsnedsettelser
og bidrar til å opprettholde aktvitetsnivå, selvstendighet og livskvaliteten
i eldre år. Folkehelseinstituttet anslår at mellom 80- og 100 000 personer
lever med demens i Norge i dag, og at antallet vil øke i årene som
kommer. Fysisk aktivitet fremheves som en viktig beskyttende faktor mot
sykdommen.

Pensjonistforbundet har derfor, alene og sammen med Fagakademiet,
administrert, utviklet og avholdt kurs i eldrerådsarbeid over hele landet.
Bare i perioden 2015 – 2019 har nesten 800 personer deltatt på våre kurs.
Vi har også forfattet og distribuert Håndbok i eldrerådsarbeid.
Krav 6 : NAV-ombud
NAV har 19 000 ansatte og forvalter om lag 1/3 av statsbudsjettet. Hvert
år mottar 2,8 millioner personer en tjeneste fra NAV, fordelt på over 60
ulike stønader og ytelser. Med en så omfattende virksomhet, er det ikke
til å unngå at det kan forekomme feil. I 2018 mottok etaten derfor nesten

Kravene fra Pensjonistforbundet kommer også medlemmer av Politiets Pensjonistforbund til gode.

Politiets Pensjonistforbund
er gjennom SAKO-samarbeidet med på Pensjonistforbundets krav.
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PPL Aust-Agder besøkte
Havforskningsinstituttet i Arendal
Tekst og foto: Finn Thorstensen
planktonanalyser, opparbeiding og analyse
av fisk og dyreplankton, algedyrking, småbåter, dykkerteam, feltutstyr og fiskeredskaper. Forskerne arbeidet primært i norske
og nordiske farvann og hadde et godt samarbeid med forskningsstasjoner i flere land.
Omvisning
Etter historikken fikk vi omvisning på stasjonen med bl.a. gyte- og oppdrettsbasseng
med de gamle klekkeapparater som har
vært brukt helt fra slutten av 1800 tallet.
Videre var vi inne på flere laboratorier hvor
ansatte studerte mikroorganismer i sine avanserte mikroskoper.

Forskerne Tone Falkenhaug (foran) og Tone Kroglund, forteller medlemmene i PPL
Aust-Agder fra deres arbeide inne på et laboratorium.

Medlemsmøtene i Aust-Agder en gang i måneden har liten oppslutning. For å bedre på det har styret de siste årene arrangert bedriftsbesøk eller hatt besøk av eksterne foredragsholdere. Dette
har bedret fremmøte noe, men bør bli enda bedre.
Tirsdag den 1. oktober samlet laget seg på vårt faste møtested, TrippelM
Kafé hvor vi tok en matbit og kaffe før vi, 14 personer, samlet reiste
til Havforskningsinstituttet i Arendal. Her ble vi møtt av forskerne Tone
Falkenhaug og Tone Kroglund som skulle guide oss i to timer.
I stedets kantine fikk vi presentert Forskningsstasjonens historikk. Stasjonen, som ble opprettet i 1882 av den lokale G.M. Dannevig, er en av Europas eldste institusjoner innen havforskning. Forskningsstasjonen, som har
gjennomgått en stor modernisering, ligger åpent til i sjøkanten på Hisøy
i Arendal kommune. Beliggenheten er strategisk i forhold til den mest
befolkningsrike delen av landet og får regelmessig overvåking av kyststrømmen idet den passerer vestover. Det var her det norske oppdrettseventyret startet med blant annet torskeutklekking og hummeroppdrett.
Stasjonen har også: Akvariehall, utendørs basseng, innendørsbasseng,
laboratorier for næringssaltanalyser og generell kjemi, genetiske analyser,
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Hummerfisket startet
Hummerfisket starter alltid 1. oktober. Like
utenfor vinduene på forskningsstasjonen
kunne de ansatte denne morgenen følge
hummerfiskerne i Arendals skjærgård.
Området rundt Flødevigen har de siste
årene vært fredet for hummerfiske. Denne
morgenen lå der tykt med båter utenfor
fredningssonen for at de klokken 0800
kunne kaste ut sine hummerteiner i håp om
at noen av de fredede hummerne beveget seg ut av sonen.
Egen hummerteine
Forskningsstasjonen hadde også i år laget egen hummerteine de ville
sette ut like ned fra bryggekanten. Denne var laget ekstra stor og veide
hele 35 kilo. I tillegg var den utstyrt med lys og kamera. Dermed kunne
alle, via deres hjemmeside med link ned til teina, følge livet i og rundt
teina på egen PC hjemme i 14 dager. Og fangst ble det i løpet av disse to
ukene: 13 hummer, to torsk, en makrell og en krabbe.
Anbefaler besøk
Etter besøket var vi alle mer kunnskapsrike om alger, hummer, torsk
og mikroplast enn da vi ankom.
Forskernes jobb var også å være
guider for publikum sa de, så jeg anbefaler andre pensjonistlag å legge
sine møter/besøk til andre stasjoner
Havforskningsinstituttet har, nemlig
i Bergen (hovedkontoret), Tromsø,
Austevoll og i Matre.

Dette er et bilde overført fra hummerteina
stasjonen hadde satt ut i sjøen

POLITIPENSJONISTEN

På besøk ved Politiets øvingssenter i TPD

Onsdag 13. november 2019 møtte 45 medlemmer fra de to Politiets pensjonistforeninger i henholdsvis Trøndelag Sør og Trøndelag Nord på et felles medlemsmøte på Politiets Øvingssenter på
Værnes i Stjørdal.
Her fikk vi omvisning og god mottakelse av flere som jobber der, og informasjon og omvisning på stedet av de to politimennene Frode Tystad og
Ronny Spachmo, som også har vært pådrivere og ildsjeler i politidistriktet
for å få til et slikt øvingssenter.
Politiets Øvingssenter i TPD åpnet i mars 2019, og er et nytt stort treningssenter midt inne på militært område på Værnes. Dette er landets første regionale øvingssenter for politiet, som brukes til innsatspersonalets trening,
møteaktivitet og undervisning. Sentret er spesialtilpasset politiets behov.
Senteret er blitt etablert etter et tett samarbeid på tvers av forsvars- og
justis- og beredskapssektoren. Forsvaret sitt samarbeid med politiet i
Trøndelag går langt tilbake i tid, og politiet har brukt lokalitetene inne
i Værnes leir i flere år. For å kunne fortsette å trene og samtrene med
Forsvaret ønsket politiet en permanent løsning. Politiet har selv stått for
etableringa av selve byggene i senteret, men Forsvarsbygg har prosjektert og levert infrastruktur for grunn og fundament, inklusivt framføring av
vann og elektrisitet.

hall på 1200 kvm. Sentret kan ta i mot 350 besøkende samtidig. I tillegg
får man benytte Forsvarsbygg sine skytebaner i området og deres øvingshelger.
Tystad og Spachmo sa til oss at det å ha egne treningsfasiliteter som
politiet i TPD nå eier og bestemmer over er helt nødvendig og gir forutsigbarhet. Vi besøkende
var unisont enige om at
dette var et nyttig og lærerikt medlemsmøte og vi
spiste en bedre lunsj på
Forsvarets kantine. Vi fikk
også tid til å være sosiale.
Mimring og gode historier
ble fortalt.
			
			
Bente Markhus,
referent

Treningssenteret på Værnes består av et overnattingsbygg med kapasitet
for 43 personer, kontorer, klasserom og møteromsbygg og en øvingsplast-
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Pensjonistnettverket - et fornuftig tiltak
Av Martha Kalland
Styret i PPF sin kontaktperson for Pensjonistnettverket

Pensjonistnettverket
i Politiets Pensjonistforbund (PPF) har nå
fungert i snart tre år.
Det har vist seg at opprettelsen av nettverket
vårt under Landsmøtet
i 2017 på Hell i Stjørdal
var med «Hell.» Opprinnelsen for dette vedtaket var et fornuftig og
gjennomtenkt forslag
til Landsmøtet 2015 fra
Politiets Pensjonistlag
Telemark underskrevet
av Mathias A. Gjone.
En prosjektgruppe ble deretter satt i sving og arbeidet førte til at nettverket
ble vedtatt satt i drift i
2017.
Stort
sett
samtlige
foreninger og lag som tilhører PPF har valgt sine
nettverksmedarbeidere (NVM) med en egen nettverksleder (NVL) for
hver forening/hvert lag. Hvert politidistrikt har sin egen kontaktperson (KP) – 12 distrikter med tillegg av tre særorganer – har vurdert å
være med på ordningen og kun ett særorgan har valgt å fortsette uten
en nettverksgruppe. Ordningen er nemlig helt frivillig. KP-en skal samordne nettverksarbeidet i eget politidistrikt og er pålagt å «lære opp»
de øvrige som arbeider i nettverksgruppene. KP-ene var på 2-dagers
kurs på Gardermoen allerede i mars 2017.
PPF har deretter gjennomført to evalueringsmøter for KP-ene med
faglig innhold. Det første ble gjennomført i Trondheim høsten 2018, og
samling nr. 2 ble avviklet i PF-bygget i Nydalen i Oslo sist høst.
Jeg – Martha Kalland – fikk oppgaven med å være PPF-styret sin
kontaktperson opp mot pensjonistnettverket like etter Landsmøtet i
2017. Dette samarbeidet har vært veldig spennende på grunn av ikke
bare flinke og trivelige medarbeidere i nettverket, men aller mest fordi
det viser seg at behovet for et slikt nettverk er til stede og at arbeidet
har gitt gode resultater.
Vi som har jobbet i politietaten gjennom hele vårt yrkesaktive liv vet
at mange av våre oppgaver er svært krevende. Vi er «vanlige folk» og
ulike slik som alle andre mennesker er. Vi reagerer svært forskjellig
etter å ha opplevd harde og vanskelige oppdrag og påkjenninger. Tap
av nære pårørende medfører sorg og ensomhet og mange av medlemmene våre har vært utsatt for slike tap - både av yngre og eldre
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kjære. Over tid vil mange av oss rett og slett få problemer som gir seg
utslag på mange forskjellige måter. Noen trekker seg tilbake og lever i
ensomhet. Andre tyr til å «dempe» smerter og ensomhet med misbruk
av medisin og alkohol. Mange er flinke til å snakke ut om det som
tynger, - andre holder det vonde inne i seg. På evalueringsmøtene våre
har vi lagt vekt på å innhente ekspertise som kan hjelpe oss i nettverket
videre slik at vi kan ivareta våre medlemmer på best mulig måte. Vi
fortsetter med å avvikle evalueringsmøter, og i neste samling skal vi
konsentrere oss om temaene medikament- og alkoholmisbruk.
Vi har sett og hørt at «oppdragene» rundt omkring i landet har kommet
av seg selv eller at de er brakt på bane ved at noen fra nettverket har
tatt kontakt med medlemmer som det er lenge siden de har sett eller
hørt noe fra. Våre nettverksmedarbeidere er rett og slett hjelpere og
samtalepartnere, og dersom de selv ikke kommer videre med en eller
flere gode samtaler, kan de etter avtale med den som har problemet
videreformidle vår kollega til f.eks. fastlegen til vedkommende.
Som kontaktperson for vårt styre har jeg i disse årene fått mange henvendelser fra våre KP-er. Disse har fortalt om positive resultater etter
besøk til kolleger som har/har hatt det vanskelig av en eller flere årsaker. Veldig ofte hjelper det svært mye bare det å bli sett, bli hørt og
bli ivaretatt under fortrolighet. Anonymitet er en forutsetning. Det viser
seg at det er viktig å bry seg om hverandre. En samtale med innhold
om «hvordan står det til med deg» kan være med på å gjøre dagene
lettere for en god kollega og det kan være starten på det å komme seg
ut av ensomheten på.
Styret i PPF er av den oppfatning av at nettverket vårt har kommet for
å bli. Vi mener at behovet for at noen tar kontakt til de som sliter av
en eller annen grunn er til stede. Tilfellene er mange og det koster så
lite å ta en god samtale for å løse opp i «knuter» som mange selv ikke
klarer å løse. Henvisninger til fagfolk, som jeg tidligere har nevnt, kan
noen ganger være eneste måten å komme videre på.
Kjære gode kolleger, ta kontakt med en fra deres eget nettverk dersom
livet har floket seg til på en eller annen måte.
PPF har en egen hjemmeside og der har pensjonistnettverket sitt eget
domene. Samtlige politidistrikt med nettverksmedarbeiderne er omhandlet der.
Dere kan google: Politiets Pensjonistforbund (trykk på PPF og hjemmesida vår kommer opp på skjermen). Deretter trykker dere på Pensjonistnettverket som ligger som ord nr. 3 i hovedlinja på hjemmesida. Under
der finner dere Distrikts- og kontaktpersoner med underpunkt PNV Representanter.
Under eget Politidistrikt/Særorgan kan man da selv bestemme hvem
man tar kontakt med dersom man har eventuelle spørsmål til nettverket.
Pensjonistnettverket er et tilbud for alle PPFs medlemmer.
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BOKANMELDELSE

Politivoldsaken i Bergen –
Norges største forskningsskandale?
Den beste bokanmeldelsen er den du selv oppsummerer etter å
ha lest en bok. Det gjelder i høyeste grad også boken «Politivoldsaken – Norges største forskningsskandale» på rundt 400 tekstsider som ble utgitt før jul i 2019. De tre forfatterne Bjarne Kvam,
Per Christian Magnus og Tom Kristensen (heretter benevnt forfatterne) har sammen gjort en grundig jobb i mange år før de utga
boken.
Målgruppen for denne bokanmeldelsen er pensjonister i politietaten.
Aldergruppen tilsier at de fleste mer eller mindre kjenner til påstandene
om omfattende politivold i Bergen i 1970-årene basert på den 12 180
siders store forskningsrapporten «Voldskriminaliteten og dens ofre – En
empirisk undersøkelse» som forskerne Gunnar Nordhus og Edvard Vogt
i Bergen utga i 1981. Det er også sannsynlig at noen av dere som
leser dette var blant dem som etterforsket bergenspolitiet som en følge
av forskningsrapporten og deretter de mange innen landets juss- og åndseliteelite som støttet rapporten.
Dette er ikke en lettlest bok. Hvis man er ukjent med de fleste navn, og
de er det mange av, kan det bare av den grunn til tider være utfordrende
å holde den røde tråden fra første til siste avsnitt. Det hele begynte da
Gunnar Nordhus og Edvard Vogt ville se nærmere på voldsproblemene
generelt i bergensområdet. I perioden 1. januar 1974 til 30. juni 1975 intervjuet de 362 voldsofre, der 135 av de 362 voldsofrene fortalte om politivold, et tema som ikke var med i den opprinnelige spørreundersøkelsen,
men som nå ble inkludert i det videre arbeidet.
I syv år jobbet Nordhus/Vogt med materialet frem til utgivelse i 1981.
Rapporten er særdeles omfattende med sine 12 180 sider med 25 delrapporter fordelt på 58 bind med bl.a. 10 000 tabeller og en litteraturliste
på 145 sider. Oppsummert påstod forskerne at det hvert år forekom rundt
360 politivoldstilfeller i Bergen, i snitt ett tilfelle hver dag. Det dreide seg
ikke om en ulovlig lusing eller et lovlig politigrep som gjorde ekstra vondt,
men om tilfeller som enten krevde behandling på legevakten, i sykehus eller hos tannlege. La det være sagt med en gang: Boken fritar ikke
politiet i Bergen for å ha utøvd ulovlig voldsanvendelse. Boken avdekker
og dokumenterer kun, men meget grundig, omfattende forskningsfusk.
Rapporten skapte ikke bare bølger, men en tsunami i hele den norske
befolkningen og spesielt i Bergen. Men ville det blitt slik hvis alle som
støttet forskningsrapporten hadde lest den grundig og reflektert og aller
helst med forskningsfaglig kompetanse?
Forfatterne viser i boken at Brattholmutvalget i Brattholmrapporten «utelot
eller kraftig bagatelliserte alle argumenter som kunne tyde på at Nordhus/
Vogt var uærlige forskere». Det siktes spesielt til den danske voldsforskeren
Henning Koch og professor Dan Olweus sine sterkt kritiske kommentarer til
hele forskningsrapporten. Professor dr. med. Ole Jacob Broch ved Haukeland sykehus uttalte at «voldsforskningen er mer et spørsmål om tro enn
viten.» I sin bok «Politivold. Omfang – årsaker - forebyggelse. En studie i
desinformasjon», utgitt i 1986 gjorde Brattholm tilsvarende som i rapporten, ifølge forfatterne.

Dessverre gikk den gang politiet i Bergen i alt for lang tid
i dekning og sa ikke et ord til
eget forsvar. Dette ble oppfattet som at den som tier den
samtykker. Riktignok gjorde
man noen spede forsøk på
å få frem at både omfang og
grad av ulovlig voldsanvendelse umulig kunne ha funnet
sted uten av flere enn de såkalte ofrene og Nordhus/Vogt
ville ha reagert. Det var ingen
i politiet i Bergen som senere
benektet at noen av deres politikolleger og ansatte i arresten den gang utøvde ulovlig
vold i noen sammenhenger.
En politimann stod sågar frem
og innrømmet dette offentlig.
Han ble straks og i full åpenhet ønsket ut av etaten av en
kollega. Det var omfanget og
graden av hardhendthet det
ble protestert mot og som forfatterne av boken «Politivoldsaken – Norges
største forskningsskandale» nå så ettertrykkelig slår fast ikke kan ha vært
mulig.
Da boken kom ut medførte det store medieoppslag inklusive en rekke
kritiske syn om bokens troverdighet. Avisdebattene med meninger som
taler for og imot bokens troverdighet har ennå ikke tatt slutt. De fleste
som har interessert seg for denne saken har fått med seg det. Derfor
velger jeg å ikke gå for mye inn i det boken tar for seg, men heller, på
bakgrunn av bokens avsløringer, tillate meg å undres over hvorfor den
såkalte politivoldsaken i Bergen ble som den ble. Det er betimelig å stille
spørsmålet: Hvor mange av de som burde ha lest dette lille biblioteket av
en forskningsrapport den gang, leste den grundig nok før de tok parti og
uttalte seg? Mest sannsynlig svært få når vi ser hva som kom i kjølvannet
av rapporten med juss- og åndseliten i Norge i spissen.
Men, enda en gang: Ville politivoldsaken blitt slik den ble hvis alle som
støttet forskningsrapporten hadde lest den grundig og reflektert og aller
helst med forskningsfaglig kompetanse? Jeg mener nei, men dessverre, de
fleste gjorde den gang slik vi ser i dagens NAV-skandale: De fleste stolte
på at de andre har gjort en grundig jobb. Det er et tankekors å lese hvor
gale det kan gå når alt for mange av de som i førstningen burde satt seg
godt inn i bakgrunnsmaterialet unnlot å gjøre dette og heller stolte blindt
på forskningsrapporten. Deres «sannhet» spredde seg ukritisk videre til en
stor befolkningsgruppe, inklusive juss- og åndseliten, også innen politi- og
påtalemyndigheten. Massesuggesjonens kraft er skremmende.
Trygve Hillestad
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Skriv en fremtidsfullmakt mens
det ennå er tid til å gjøre det
Demens og annen alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i
fremtiden trenger hjelp. Hvis du
oppretter fremtidsfullmakt, kan
du bestemme at noen du stoler
på, skal ta vare på dine interesser
den dagen du ikke klarer det selv.
Også dette er en stor prosess som
krever at man setter seg inn i det.
Den følgende teksten er hentet fra
Fylkesmannens sider på Internett,
og er kun veiledende i forhold til
det å skrive en Fremtidsfullmakt.
Fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik: «En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig
svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes
av fullmakten.»
Hvis du velger å opprette en fremtidsfullmakt, er det du som er «fullmaktsgiver». Personen du
velger til å ivareta interessene dine, omtales som «fullmektig» eller «fremtidsfullmektig». Ordningen er
i utgangspunktet gratis og du kan selv skrive fremtidsfullmakten. Dersom du velger å få hjelp av en
advokat, må du betale advokaten for arbeidet.
Vi håper at teksten nedenfor er til hjelp for deg som ønsker å opprette en fremtidsfullmakt. Dersom du
planlegger å skrive en fremtidsfullmakt, anbefaler vi at du tar deg tid til å lese gjennom hele teksten
før du begynner. Deretter kan du bruke lenkene nedenfor til å navigere frem og tilbake i innholdet. De
to nederste overskriftene er mest til hjelp for fullmektigen, altså den personen du velger til å ivareta
interessene dine.
Hvilken betydning har det at du oppretter en fremtidsfullmakt?
En fremtidsfullmakt kan helt eller delvis erstatte vergemål. En fremtidsfullmakt gir deg større grad av
selvbestemmelse også etter at du ikke lenger er i stand til å ta stilling til spørsmål på egne vegne.
Dersom fremtidsfullmakten dekker behovene dine, blir det ikke nødvendig å oppnevne en verge selv
om du en gang i fremtiden skulle bli så syk at du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser.
Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt?
Du må ha fylt 18 år og ha evne til å forstå fullmaktens betydning. Det betyr at du må skrive fullmakten
mens du ennå har full forståelse for innholdet i fullmakten du gir til en annen person. Så lenge du
har denne forståelsen kan du også trekke tilbake en opprettet fremtidsfullmakt, eller velge å skrive
en ny fremtidsfullmakt.
Hvem kan være fullmektig?
En fremtidsfullmektig må ha fylt 18 år på tidspunktet fremtidsfullmakten skal benyttes, og fullmektigen
kan ikke selv ha verge.
Fullmektigens livssituasjon vil også kunne endre seg fra fremtidsfullmakten opprettes og frem til den
senere skal brukes. Det kan derfor være hensiktsmessig å utpeke en fullmektig nummer to, som kan
tre inn dersom den foretrukne fullmektigen blir forhindret.
Fullmektigen må være én eller flere fysiske personer. Du kan ikke utpeke for eksempel et advokatfirma
eller et regnskapsbyrå som fullmektig, men det er likevel mulig å velge en navngitt advokat eller regnskapsfører, fordi de er fysiske personer. Andre eksempler på mulige fullmektiger kan være ektefelle,
samboer, barn, søsken, barnebarn, venn eller en annen person du foretrekker.
Som fullmaktsgiver står du fritt til å velge hvem som eventuelt skal ta vare på interessene dine, men
det er viktig å velge en person du har særlig tillit til. Etter at fullmakten har trådt i kraft, kan du ikke
lenger trekke tilbake fremtidsfullmakten.
Absolutte krav til en fremtidsfullmakt
Fremtidsfullmakten må være skriftlig, og det må gå klart frem at fullmakten er ment å ha en fremtidsvirkning. Det betyr at fullmakten må være tydelig på at den skal gjelde etter at du har blitt så fysisk
og/eller mentalt svekket at du ikke lenger selv greier å ivareta interessene dine innen de områdene
fullmakten regulerer.
Fremtidsfullmakten skal undertegnes av to vitner som du (fullmaktsgiveren) har godtatt.
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Følgende krav stilles til vitnene:
Vitnene må ha fylt 18 år.
Vitnene må forstå betydningen av å undertegne.
Fullmektigen selv, fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn kan ikke undertegne
som vitne.
Vi anbefaler dessuten at du unngår å velge vitner som kan ha en egeninteresse i at du oppretter
fremtidsfullmakt. Et typisk eksempel er hvis framtidsfullmakten sier at et eller begge vitnene skal
motta gaver/arveforskudd etter at fremtidsfullmakten har trådt i kraft. Barna dine eller søsken av
fullmektigen er ofte et uheldig valg når du skal finne vitner.
Det er ikke nok at vitnene undertegner dokumentet. Det stilles også krav om at du som fullmaktsgiver
undertegner fullmakten – alternativt vedkjenner deg din underskrift – mens vitnene er til stede.
Vitnenes underskrifter skal påføres mens du selv er til stede, og det skal være ditt ønske at fullmakten
blir underskrevet. Vitner skal ikke undertegne på bakgrunn av at du på et tidligere tidspunkt har gitt
uttrykk for at du ønsker å opprette en fremtidsfullmakt.
Fremtidsfullmakten bør dessuten inneholde:
Dato for når fullmakten ble opprettet. Datoen på fremtidsfullmakten kan være avgjørende dersom
det oppstår tvil om at du var i stand til å forstå fullmaktens betydning på opprettelsestidspunktet.
Vitnenes fødselsdatoer og adresser/kontaktinformasjon. Vitnenes relasjon til deg bør også fremgå,
da det vil bidra til å avklare om vitnene er habile eller inhabile med tanke på innholdet i fremtidsfullmakten. Eksempel på relasjon kan være nabo, kollega, venn, fastlege osv. Vitner blir ikke alltid
kontaktet, men det kan være ønskelig å ha kontaktinformasjon dersom det stilles spørsmål ved
fullmaktens gyldighet.
Det bør fremgå at vitnene, ved å påtegne fremtidsfullmakten, bekrefter at du har opprettet fremtidsfullmakten av egen fri vilje og at du, som fullmaktsgiver, forstod innholdet og fremtidsfullmaktens
betydning da du undertegnet den.
Bestem hva fullmakten skal omfatte
Det er du selv som bestemmer hva fremtidsfullmakten skal regulere. Fullmakten kan omfatte både
økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold, slik som
for eksempel salg av bolig og betaling av regninger. En fremtidsfullmakt gir gode muligheter for å
skreddersy gode løsninger. Et viktig råd er å skrive fremtidsfullmakt mens du fremdeles er frisk nok til
å tenke gjennom hvordan du ønsker å ha det. Vi fraråder at du skriver fremtidsfullmakt utelukkende
av hensyn til pårørende, eller at du skriver fremtidsfullmakt etter påtrykk fra pårørende eller andre.
Økonomiske forhold kan for eksempel være å betale regninger, håndtere løpende inntekter og
utgifter, håndtere ulike gjeldsforhold, kjøpe og selge verdipapirer, opprette eller avslutte bankkontoer,
drift eller utleie av fast eiendom eller drift av næringsvirksomhet.
Personlige forhold omfatter i utgangspunktet alle former for representasjon og ivaretakelse av
rettigheter utover det rent økonomiske. Et typisk eksempel er hvis framtidsfullmakten sier at et eller
begge vitnene skal motta gaver/arveforskudd etter at fremtidsfullmakten har trådt i kraft. Barna dine
eller søsken av fullmektigen er ofte et uheldig valg når du skal finne vitner.
Du kan velge hvem som skal representere deg (fullmektig) overfor NAV, kommune og sykehjem. Da vil
fullmektigen din kunne søke om tjenester og ytelser fra det offentlige og klage på vedtak.
Noen ønsker også å bestemme hvem som skal regnes som nærmeste pårørende. Hvis du ønsker å
peke ut hvem som skal være din nærmeste pårørende, må det fremgå tydelig i fullmakten. Den du
utpeker vil da få rettigheter som en nærstående har etter helselovgivningen. Du kan likevel ikke gi
fullmektigen rettigheter som vedkommende ikke ville hatt som nærstående på dette området.
Dersom du ønsker hjelp og veiledning for å sikre at fremtidsfullmakten i størst mulig grad skal dekke
det fremtidige hjelpebehovet ditt, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat. Det er uansett viktig
at du selv tenker gjennom hvordan du ønsker å bli ivaretatt når du ikke lenger er i stand til å ivareta
egne interesser. I mange tilfeller ser Fylkesmannen at det oppstår et større hjelpebehov enn det som
er beskrevet i fremtidsfullmakten. Det er ingenting i veien for å begrense fullmakten, men det bør i
så fall være et bevisst valg.
Salg/overdragelse av fast eiendom eller andel i borrettslag
Dersom fremtidsfullmakten omfatter salg eller overdragelse bør det klart fremgå hvilke eiendommer
fullmektigen kan eller skal selge. Dersom du ønsker at fullmektigen skal kunne selge for eksempel
primærbolig, fritidseiendom eller en tomt, bør det tydelig fremgå av fullmakten. Tilsvarende gjelder
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også hvis fremtidsfullmakten omfatter andre disposisjoner knyttet til eiendom, for eksempel utleie
eller at eiendommen skal kunne overdras, for eksempel til fullmektigen.
Fast eiendom kan identifiseres med gårds- og bruksnummer, og eventuelt også seksjons- og festenummer, samt hvilken kommune eiendommen ligger i. Borettslagsleiligheter kan identifiseres ved at
andelsnummer, navn på borrettslaget og borrettslagets organisasjonsnummer er skrevet i fremtidsfullmakten. Det kan også tenkes at du kjøper ny eiendom i tiden fra fremtidsfullmakten opprettes og
frem til den eventuelt trer i kraft. Hvis du tror at det kan skje, kan du for eksempel skrive at fullmakten
skal gjelde også eiendom som du senere kjøper, arver eller overtar.

Fylkesmannen anbefaler at du oppbevarer den originale fremtidsfullmakten forsvarlig, for eksempel i en safe, våpenskap eller lignende. Oppbevaring bør avtales med eller gjøres i samråd med
fullmektigen, slik at han eller hun vet hvor fremtidsfullmakten er når den skal tas i bruk. Hvis du har
få eller ingen nære pårørende, kan det være lurt å informere fastlegen om at du har opprettet en
fremtidsfullmakt og hvem du har utpekt som fullmektig.
Når du som fullmaktsgiver har skrevet en fremtidsfullmakt, har du tatt valg for tiden etter at du ikke
lenger er i stand til å ta stilling til spørsmål på egne vegne. Informasjonen nedenfor retter seg først
og fremst mot fullmektigen, altså den personen som skal ivareta dine interesser.

Noen eksempler på hva du IKKE kan regulere med en fremtidsfullmakt
En fullmektig kan ikke gis fullmakt til «å stemme ved valg, inngå ekteskap, erkjenne farskap, samtykke
til donasjon av organer, opprette eller tilbakekalle testament eller samtykke til tvang og kompetanse i
andre særlig personlige forhold […] uten særskilt hjemmel i lov», jf. vergemålsloven § 80 tredje ledd.

Når trer fremtidsfullmakten i kraft?
Vergemålsloven sier at fremtidsfullmakten trer i kraft når fullmaktsgiver «på grunn av sinnslidelse,
herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser»
i forhold som er omfattet av fremtidsfullmakten.

Hva skjer hvis fullmektigen blir inhabil?
Fullmektigen kan i utgangspunktet ikke ivareta fullmaktsgivers interesser i spørsmål hvor han eller
hun er inhabil. Fullmektigen er inhabil dersom vedkommende har, eller kan ha, en egeninteresse
i saken. Dette gjelder også dersom fullmektigens nærmeste har, eller kan ha, en egeninteresse i
saken. Fullmektigen skal da kontakte Fylkesmannen slik at vi kan oppnevne en verge til å håndtere
problemstillinger hvor fullmektigen er inhabil. Det kan for eksempel være aktuelt dersom fullmektigen
og hans/hennes nærmeste familie ønsker å kjøpe fullmaktsgivers eiendom. Et annet eksempel vil
være utdeling av forskudd på arv eller større gaver til fullmektigen og fullmektigens familie.

Så lenge fullmaktsgiver er i stand til å forstå fremtidsfullmaktens betydning, vil vedkommende
normalt kunne ivareta sine egne interesser selv, eventuelt få hjelp gjennom en alminnelig fullmakt.
Hvis fullmaktsgiver blir alvorlig fysisk svekket, enten det er i tillegg til annen sykdom eller det er
hans eller hennes hoveddiagnose, kan framtidsfullmakten likevel tre i kraft på et tidligere tidspunkt.
Ikrafttredelse vil da avhenge av hvor alvorlig og varig tilstanden er.

Dette vil likevel ikke være aktuelt dersom du selv bestemmer at fullmektigen skal kunne representere
deg også når vedkommende har en interesse i spørsmålet som skal avgjøres. Det må da klart fremgå
av fremtidsfullmakten hva fullmektigen kan gjøre på dine vegne, og hvilke begrensninger som eventuelt gjelder. Alternativt kan du i fremtidsfullmakten bestemme at en annen person skal kunne tre inn
og treffe beslutninger i slike spørsmål.
Om ikke noe annet er avtalt eller fastsatt i fullmakten, kan fullmektigen dekke sine nødvendige utgifter
av fullmaktsgiverens midler. Fullmektigen kan, når det er rimelig, også beregne seg et passende
vederlag om ikke noe annet er avtalt eller fastsatt i fullmakten. En fullmektig kan gi vanlige gaver på
fullmaktsgiverens vegne. Andre gaver kan bare gis hvis det er angitt særskilt i fullmakten.
Hva hvis fremtidsfullmakten ikke dekker behovene dine?
En av fordelene med å opprette en fremtidsfullmakt er at du selv kan peke ut en person du har
tillit til, og som kan representere deg når du selv ikke lenger er i stand til å ivareta dine interesser.
Fylkesmannen ser ofte at fremtidsfullmakter begrenses til å omfatte kun salg av bolig, arveforskudd
og betaling av regninger. Noen ganger har fullmaktsgiver fylt ut et skjema funnet på internett, eller
tatt utgangspunkt i en eksempelfullmakt som skal kunne passe mange. Hvis du skulle bli rammet av
demens eller annen alvorlig sykdom og ikke lenger kan ivareta dine egne interesser, er det flere
beslutninger som må tas, avgjørelser som da gjerne faller utenfor de fremtidsfullmaktene som du kan
finne som eksempler på internett. Dersom fremtidsfullmakten er svært begrenset, enten utilsiktet
eller fordi du bevisst har valgt å avgrense fullmakten, kan løsningen være at du må ha et vergemål
(som løper parallelt med fremtidsfullmakts-forholdet) hvis det skulle oppstå andre og/eller uforutsette spørsmål.
Du har stor frihet til å avgjøre hvilke områder din egen fremtidsfullmakt skal regulere. Etter vårt syn
er det vanskelig å lage en god mal som passer alle, derfor tilbyr vi heller ikke en mal du kan bruke for
å skrive din egen fremtidsfullmakt.
Skal fremtidsfullmakten sendes til Fylkesmannen eller registreres på annen måte?
Nei, per i dag er det ingen registreringsordning for fremtidsfullmakter. Fremtidsfullmakten skal ikke
sendes til Fylkesmannen før den har trådt i kraft. Når fremtidsfullmakten har trådt i kraft, er det opp
til fullmektigen om han eller hun ønsker å søke om stadfesting hos Fylkesmannen.
Vurder om du skal skaffe deg en legeerklæring
Det kan være hensiktsmessig å oppsøke fastlegen og få en legeerklæring så snart fullmakten er
skrevet. På den måten kan du unngå at det senere oppstår tvil om at du forstod fremtidsfullmaktens
innhold og betydningen av å opprette en fullmakten. Legeerklæringen må bekrefte at du forstår
fullmaktens betydning på de områdene den regulerer. Dette er særlig viktig dersom du har en begynnende kognitiv svikt på det tidspunktet du underskriver fremtidsfullmakten. Ta gjerne med fremtidsfullmakten til legen slik at dere kan snakke om innholdet i fullmakten. Det vil gjøre det lettere for
legen å vurdere om du forstår betydningen av innholdet i fullmakten. En legeerklæring er uansett en
enkel måte å forsikre seg om at det ikke senere stilles spørsmål ved fremtidsfullmaktens gyldighet,
for eksempel hvis du skulle bli rammet av alvorlig sykdom som utvikler seg raskt.
Kan en fremtidsfullmakt forhåndsgodkjennes av Fylkesmannen?
Fylkesmannen kan ikke forhåndsgodkjenne en fremtidsfullmakt. Som fullmaktsgiver har du selv ansvar
for at fremtidsfullmakten er gyldig opprettet, og at den dekker ditt fremtidige hjelpebehov og ønske
om bistand. Hvis fullmakten skrives noe tid før den eventuelt trer i kraft, kan det være fornuftig å
lese gjennom fremtidsfullmakten med jevne mellomrom. Så lenge du er i stand til å ivareta dine egne
interesser, kan du selvsagt trekke tilbake en fullmakt og eventuelt velge å skrive en ny.
Oppbevaring av fremtidsfullmakt
Det eksisterer per i dag ingen oppbevaringsløsning for fremtidsfullmakter, slik det gjør for
testamenter.

Dersom du som fullmektig er usikker på om fremtidsfullmakten har trådt i kraft, kan du kontakte
Fylkesmannen for å få veiledning. Du kan også ta kontakt med fastlege, behandlende lege eller
tilsynslege og be om at vedkommende lege vurderer fullmaktsgivers evne til å forstå fullmaktens
betydning og/eller tar stilling til om fullmaktsgivers helse er så alvorlig svekket at fremtidsfullmakten trer i kraft.
Stadfesting av fullmakten
En fremtidsfullmakt trenger ikke nødvendigvis å stadfestes av Fylkesmannen. Forutsatt at fremtidsfullmakten oppfyller formkravene og fullmaktsgiver var i stand til å forstå fullmaktens betydning på
opprettelsestidspunktet, vil fremtidsfullmakten være gyldig uavhengig av Fylkesmannens stadfesting
av ikrafttredelse. Stadfesting kan imidlertid gjøre det lettere for deg å representere fullmaktsgiver
overfor tredjepersoner.
Hvis du skal selge eller overdra eiendom på vegne av fullmaktsgiver, bør du søke om stadfesting
av fullmakten. Kartverket krever nemlig at Fylkesmannen har stadfestet fremtidsfullmaktens ikrafttredelse, og det kan være lurt å søke om stadfesting i god tid før salg eller overdragelse. Da unngår
du at prosessen stopper opp i påvente av Fylkesmannens saksbehandling.
Dersom Fylkesmannen stadfester ikrafttredelsen av fremtidsfullmakten, vil du motta en attest som
du kan legge frem når du ivaretar fullmaktsgivers ønsker og behov. Fylkesmannen sørger for at
fremtidsfullmakten tinglyses og registreres i aktuelle registre.
Når kan fremtidsfullmakten stadfestes?
Fylkesmannen kan stadfeste en fremtidsfullmakt først når den har trådt i kraft, det vil si at fullmaktsgiver må være kommet i en slik tilstand som er beskrevet i vergemålslovens paragraf 78. Først da
kan du som fullmektig søke om at Fylkesmannen stadfester en fremtidsfullmakt.
Tilsvarende gjelder for vedvarende fullmakter, det vil si en fullmakt som først skal fungere som
en alminnelig fullmakt, for så – om nødvendig – kunne gå over til å fungere som en fremtidsfullmakt.
Hva må fullmektigen gjøre for å søke Fylkesmannen om stadfesting av en fremtidsfullmakt?
For at Fylkesmannen der du bor skal kunne ta stilling til om fremtidsfullmakten kan stadfestes eller ikke, må fullmektigen sende inn:
Utfylt søknadsskjema.
Fremtidsfullmakten i original.
Dokumentasjon på at fullmaktsgiveres pårørende er varslet om fremtidsfullmaktens innhold og
ikrafttredelse. Dokumentasjonen skal fortrinnsvis være signert av de pårørende og sendes inn
sammen med søknadsskjemaet.
Legeerklæring hvor det tas stilling til:
Fullmaktsgivers diagnose(-r) som er relevante for at fremtidsfullmakten skal tre i kraft, fullmaktsgivers evne til å ivareta personlige og økonomiske interesser om eventuell manglende evne til å
ivareta egne interesser har sammenheng med fullmaktsgivers diagnose(-r), vurdering av fullmaktsgivers tilstand og evne til å forstå innholdet i fullmakten.
Fylkesmannen ønsker dessuten at legen oversender legeerklæring eller journalopplysninger som gir informasjon om fullmaktsgivers evne til forstå fullmaktens betydning på det tidspunktet da fremtidsfullmakten ble skrevet.
Dette er særlig viktig dersom fullmaktsgiver opprettet fremtidsfullmakten forholdsvis kort tid før den trer i kraft, eller i tilfeller hvor
fullmaktsgiver hadde en begynnende kognitiv svikt på opprettelsestidspunktet. Dersom Fylkesmannen ikke mottar helseopplysninger
om fullmaktsgivers evne til å forstå fullmaktens betydning på
opprettelsestidspunktet, må du regne med at saksbehandlingen
tar lengre tid.
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Vi gratulerer!

Dette er PPFs gratulasjonsliste over jubilanter fra april til og med juni 2020. PPF gratulerer sine medlemmer som har rund
merkedag i tiden som kommer. Forandringer i denne listen kan forekomme.

Jubilanter i april 2020
JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN

FØDT

LOKALLAG

Jubilanter i juni 2020

70
Hansèl
70
Roko
70
Vikane
70
Johnsrud
70
Krosshøl
70
Sundt
70
Hillestad
70
Svendsen
70
Brevik
70
Flesseberg
70
Bergersen
70
Sørli
70
Hauger
70
Faugli
70
Coldevin
70
Førde
70
Gartland
70
Knutsen
70
Myhrvold
70
Bergan
70
Bain
70
Vasaasen
80
AAS
		
80
Solheim
80
Nagell
80
Henriksen
80
Friberg
90
Sandvold
100
Normann

29.04.1950
29.04.1950
28.04.1950
28.04.1950
27.04.1950
26.04.1950
24.04.1950
21.04.1950
19.04.1950
18.04.1950
16.04.1950
16.04.1950
15.04.1950
12.04.1950
11.04.1950
09.04.1950
06.04.1950
06.04.1950
06.04.1950
04.04.1950
03.04.1950
02.04.1950

Kripospensjonistene
Hamarpolitiets Pensjonistlag
Politiets Pensjonistforening, Romerike
Hamarpolitiets Pensjonistlag
Oslo Politiets Pensjonistforening
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
Politipensjonistene i Buskerud
PST-pensjonistenes forening
Politiets Pensjonistlag Telemark
Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
Tønsbergpolitiets Pensjonistlag
Politiets Pensjonistforening, Salten
Sogn og Fjordane L/P Pensjonistlag
Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord
Sogn og Fjordane L/P Pensjonistlag
Politihøgskolens Pensjonistforening
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistforening, Moss
Oslo Politiets Pensjonistforening

JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN

FØDT

LOKALLAG

25.04.1940
22.04.1940
21.04.1940
14.04.1940
01.04.1940
03.04.1930
02.04.1920

Politiets Pensjonistlag Telemark
Politiets Pensjonistforening, Salten
Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
Politiets Pensjonistlag, Gudbrandsdal
Follo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
Politiets Pensjonistlag, Narvik

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
80
80
80
80
90
90

29.06.1950
29.06.1950
26.06.1950
24.06.1950
24.06.1950
24.06.1950
22.06.1950
21.06.1950
21.06.1950
21.06.1950
19.06.1950
17.06.1950
16.06.1950
16.06.1950
15.06.1950
14.06.1950
12.06.1950
08.06.1950
06.06.1950
06.06.1950
05.06.1950
04.06.1950
04.06.1950
04.06.1950
01.06.1950
29.06.1940
26.06.1940
26.06.1940
21.06.1940
12.06.1940
05.06.1940
03.06.1940
01.06.1940
20.06.1930
08.06.1930

Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord
Politiets Pensjonistlag Telemark
Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord
Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
Oslo Politiets Pensjonistforening
Ringerike Politipensjonistlag
Politipensjonistene i Buskerud
Politiets Pensjonistforening, Sunnmøre
Politipensjonistene i Buskerud
Politiets Pensjonistlag Telemark
Politiets Pensjonistforening, Salten
Kripospensjonistene
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Follo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord
PST-pensjonistenes forening
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistforening, Salten
Direktemedlem
Tønsbergpolitiets Pensjonistlag
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Tønsbergpolitiets Pensjonistlag
Direktemedlem
Kripospensjonistene
Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
Tønsbergpolitiets Pensjonistlag
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
Direktemedlem
Oslo Politiets Pensjonistforening

Bjørg
Kåre Egil
Reidar
Karin
Christen Yngvar
Anne Margrethe
Maren Vangsnes
Reidar
Kjell
Torill Lurås
Eva
Bjørn
Per Ole
Einar
Liv Ramvoll
Atle
Torill Kristine
Rolf Kåre
Stein
Leif
Philip Harboe
Sigmund Ottar
Anne Synnøve
Holberg
Sverre Donald
Ole Svein
Einar
Lillian
Anne Marie
Reidun

Jubilanter i mai 2020
JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN

FØDT

LOKALLAG

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
80
80
80
80
80
90
90

24.05.1950
22.05.1950
21.05.1950
20.05.1950
20.05.1950
16.05.1950
15.05.1950
15.05.1950
14.05.1950
13.05.1950
13.05.1950
13.05.1950
11.05.1950
11.05.1950
09.05.1950
06.05.1950
05.05.1950
02.05.1950
26.05.1940
23.05.1940
20.05.1940
19.05.1940
08.05.1940
07.05.1940
05.05.1940
05.05.1940
01.05.1940
18.05.1930
15.05.1930

Follo Politiets Pensjonistforening
Ringerike Politipensjonistlag
Ringerike Politipensjonistlag
Politiets Pensjonistlag Telemark
Oslo Politiets Pensjonistforening
Vest-Agder Politipensjonistlag
Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag
Hamarpolitiets Pensjonistlag
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Politiets Pensjonistforening, Troms
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
Politiets Pensjonistforening, Sunnmøre
Politiets Pensjonistforening, Harstad
Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
Politipensjonistene i Buskerud
Direktemedlem
Direktemedlem
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg
Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
Politiets Pensjonistlag, Østerdal
Vest-Agder Politipensjonistlag
Politiets Pensjonistlag Telemark
Politiets Pensjonistlag, Gudbrandsdal
Politiets Pensjonistlag, Gudbrandsdal
Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg
Politiets Pensjonistforening, Moss
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Eng
Krogstad
Andersen
Strand
Larsen
Seland
Elshaug
Olsen
Sjøberg
Johannesen
Karlsen
Helgesen
Hasle
Rishaug
Kolstad
Clausen
Lauvålien
Olsen
Kvæven
Halset
Langaard
Lynum
Hagen
Røiseland
Dahl
Botten
Rønningen
Svendsen
Samuelsen-Løkka

Øystein Petter
Arne
Ole Johan
Per Oskar
Leif Harald
Jens Asbjørn
Ivar
Terje
Inger Kristine
Arnold
Johnny
Steve
Arnfinn
Ingvar
Tor Olav
Petter
Arne
Ann May
Jorunn
Gunnar Marvin
Ole
Magnar
Rigmor
Bjørg
Grim
Arne
Håkon
Inger Marie
Jorunn
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Mattson
Andersen
Davan
Fossum
Forberg
Strand
Tenningen
Vidme
Røen
Vidme
Solhaug
Hoff
Saltnes
Aase
Jeremiassen
Fløisbonn
Sperre
Thunes
Svendsen
Pedersen
Løksa
Hjulstad
Magnussen
Otterstad
Aas
Haugland
Widebeck
Larsen
Kulsrud
Ramsland
Jacobsen
Grobe
Kolbu
Gundersen
Holtmoen

Odd Tore
Yngvar
Bjørn
Tor
Unni
Berit
Liv Weisdal
Odd
Øyvind
Geir
Arnt
Olav
Tone
Torodd
Brit
Rune
Harry
Randi
Annica
Geirulv
Egil
Vidar Olav
Åge
Unni Skau
Lars Kristian
Inger
Marie Kristine
Jon-Martin
Tor Gunnar
Reidun
Egil Gahrsen
Kjell
Alf
Gunnar Martin
Erling

Seniorkonferansen 2020
Velkommen til Thon hotell, Triaden i Lørenskog fredag 11.
og lørdag 12. september 2020.
Oslopolitiets pensjonistforening arrangerer den 5. årlige seniorkonferansen i
Lørenskog på Romerike. Tidspunktet er flyttet fra sommer til sensommer, og
lagt oppholdet til Thon Hotel Triaden. For deltakerne vil dette bli et rimelig
alternativ med økt profesjonalitet og høyere standard. Temaet for konferansen: «Fra vugge til grav» med søkelys på det sosiale og faglig påfyll fra gode
foredragsholdere.
Bindene påmeldingsfrist er satt til 5. juni. Komiteen ønsker påmeldingene så
raskt som mulig, det vil lette administrasjonen. Ta med ektefelle/samboer
eller nærmeste venn, eventuelt kom alene. Meld dere på til
oppf.seniorkonferanse@gmail.com, «1. mann til mølla-prinsippet gjelder
fortsatt».
Priser per person er kr. 1 455,-i dobbeltrom,
og kr. 1 710,- i enkeltrom. I tillegg kommer
deltakelse på festmiddagen – kr. 300,-.
Programmet er under planlegging, og vil bli sendt ut
så snart foredragsholderne har bekreftet.
Ansvarlig for Seniorkonferansen 2020 er Øyvind Røen,
telefon 952 950 31

POLITIPENSJONISTEN

Dag Aasbø Travel er et familieeid reiseselskap. Vi arrangerer turer i Norge, Europa og ellers i verden. Selskapet ble
etablert i 1983, men vi har drevet turvirksomhet i 3 generasjoner siden 1930-tallet. På våre turer i samarbeid med
Politiets Pensjonistforbundet har vi inkludert transport, mat, opphold, opplevelser og reiseleder. Velkommen på tur!

DEN ITALIENSKE BLOMSTERRIVIERAEN
Medlemstur avreise: 3. oktober 2020 - 7 dager

MEDLEMSPRIS

7 995,PER PERSON

Vakre, hvite strender med deilig krystallklart Middelhavsvann, frodige grønne fjell som
stuper ned i vannet og pittoreske fiskelandsbyer med karakteristiske trange gater. Dette
er det som gjør Blomsterrivieraen spesiell. Med sitt milde klima er det et fantastisk
reisemål for oss nordboere. Vi bor i Diano Marina med beliggenhet ved Middelhavet. I
byen finner man et koselig sentrum og en flott sandstrand. Vi har spennende utflukter
langs Blomsterrivieraen til Santa Margherita og Portofino samt besøk i Monaco.
Lørdag: Hjem - Diano Marina Vi har fremmøte på Oslo
Gardermoen på egenhånd. Her møter vi reiselederen og de andre
deltagerne og sjekker inn på flyet til Nice, avgang kl.17,20. Etter 2,5
time lander vi i Nice, og tar vi plass i bussen som venter på å ta oss
med de 1,5 timene til Italia og den koselige byen Diano Marina.
Hotellet har fin beliggenhet med 5 minutters gange til stranden.
I tillegg har hotellet en koselig hage med utemøbler, og alle rom
har balkong.
Søndag - torsdag: Italias Blomsterriviera Vi har inkludert
frokost hver dag, og middag 3 dager. En dag under oppholdet
drar vi på utflukt til Santa Margherita og Portofino. Fra Santa
Margherita tar vi ferge over til Portofino. Her får vi muligheten til
å utforske denne lille, unike landsbyen, bortgjemt i en fredelig
bukt omgitt av skråninger med olivenlunder. Gå gjennom gatene
og nyt de fargerike husene. Vi kan også besøke en av de mange
butikkene som selger lokalproduserte varer. Utpå ettermiddagen
returnerer vi til vårt hotell. En annen dag skal vi på utflukt sørover
på Rivieraen. Vi følger kystveien gjennom små, sjarmerende
landsbyer frem til hovedstaden på Blomsterrivieraen - San Remo.
Byen har historie tilbake til romertiden og hadde sin storhetstid på
midten av 1800-tallet. Her besøker vi den flotte gamlebyen med
små, trange gater og Alfred Nobels tidligere bosted - Villa Nobel

som ligger i San Remo. Etter lunsj på egenhånd besøker vi en lokal
vinprodusent hvor vi får prøvesmake forskjellige viner og returnerer
deretter til hotellet. Den siste utfluktsdagen drar vi til Monaco hvor
vi bl.a. kan få se fyrstefamiliens slott, samt oppleve de luksuriøse
butikkene her. Det blir også tid til å dra bort til Monte Carlo Casino,
for de som ønsker det på egenhånd, før vi returnerer til Italia og
vårt hotell. To dager under oppholdet er helt fri til avslapning og
hygge i Diano Marina.
Fredag: Blomsterrivieraen - hjem Vi spiser frokost på hotellet
før vi pakker i bussen og kjører til flyplassen i Nice. Her sjekker vi
inn på flyet til Oslo, avgang kl. 12,35. Etter ca. 3 timer er vi tilbake i
Norge, og tar farvel med reiselederen og de andre deltakerne for
denne gang.

Prisen inkluderer:
•
•
•
•
•
•

All fly- og busstransport
6 overnattinger i delt dobbeltrom
6 frokoster
3 middager
Alle utflukter som beskrevet
Reiseleder med på hele turen

Tillegg:
•

Enkeltrom kr. 1 200,-

Medlemstur i samarbeid med Politiets Pensjonistforbund

WWW.DAGAASBO.NO/PPF

37 15 70 31
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Retur:
Politiets Pensjonistforbund
Postboks 2090 Vika, 0125 Oslo

Har du sjekket hva du sparer på
Pensjonistpakken?
•
•
•
•

Innboforsikring – uten aldersgrense
Reiseforsikring - uten aldersgrense
Ulykkesforsikring ut året du er 75
ID-tyveri- og WebSafeforsikring – uten aldersgrense

Pris kun fra kr 230 til 323 per måned.
Sammenlign gjerne med andre!
PF Forsikring | Telefon 23 16 31 00 | post@forsikring.pf.no | pf.no/forsikring

