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Se, det lysner!
Våren er her, og snart er det sommer og forhåpentligvis 

masse fint vær. Vi lever fortsatt med restriksjoner som 
begrenser vår sosiale omgang med andre enn de nærmeste. 
Men det ser noe lysere ut. Tallene flater ut på landsbasis, 
selv om enkelte kommuner fortsatt opplever «smittetopper» 
som de gjerne skulle vært foruten. 

Vaksinasjon pågår for fullt i kommunene. Jeg antar at de fleste av våre 
medlemmer har fått den første vaksinesprøyten, og at mange antakelig 

også er fullvaksinert i skrivende stund. Regjeringen jobber med å få på plass 
et koronapass som også vil bidra til å åpne opp – og gjøre det mulig å farte 
litt mer. Det er mer enn sola som varmer for tiden. 

Under pandemien har aktiviteten i lokale lag/foreninger vært, og er, fort-
satt forskjellig i forhold til lokalt smittetrykk. Jeg har lyst til å berømme 

de som har benyttet seg av uterommet under pandemien. Turer og utendørs 
opplevelser er bra både for kropp og sjel. 

Synkende smittetrykk og antallet vaksinerte tyder på at vi snart kan fort-
sette som før pandemien med våre faste, og kanskje noen nye aktiviteter 

som bidrar til opplevelser og fellesskap med tidligere kolleger. Pensjonist-
nettverkene, men også enkeltpersoner i organisasjonen vår, har virkelig stått 
på overfor andre medlemmer under pandemien. Derfor har styret vedtatt å 
gi et ekstra tilskudd til alle lagene/foreningene i 2021. I vedtaket står det 
at «tilskuddet er en takk til de i nettverket og alle andre som har stått på og 
støttet medlemmene i denne vanskelige tiden og er ment å brukes som en 
oppmuntring i forbindelse med at lokallagene kan møtes fysisk igjen». 

PPF skal etter planen gjennomføre landsmøte medio oktober – flyttet/
utsatt fra juni i år. Også denne gangen skal landsmøtet gjennomføres på 

Sundvolden hotell. Fristen for å gjennomføre de lokale årsmøtene er endret 
utover vedtektene, i første rekke for å legge til rette for at møtene skal kunne 
avholdes fysisk.  Forbundsstyret ønsker å bidra til at alle medlemmer som 
ønsker det kan delta, og tror det bare kan skje gjennom fysiske møter. Det 
ligger noen utfordringer med hensyn til frister, men det finner vi en løsning 
på.

Trygdeoppgjøret, eller pensjonistenes lønnsoppgjør skal være avsluttet 
innen 20.5. – og det er bare noen dager etter at denne lederen skrives. 

Siden 2011 har pensjonene blitt oppregulert med lønnsveksten og deretter 
fratrukket 0,75 prosent. Et flertall i Stortinget har vedtatt at pensjonene i 
2021 skal øke med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, men 
ikke høyere enn lønnsveksten.  

I tillegg er det vedtatt at pensjonistene skal få en særskilt kompensasjon 
for det dårlige trygdeoppgjøret i 2020. Departementet har presentert en 

beregningsmodell som Pensjonistforbundet vurderer til å ikke være i tråd 
mot Stortingets vedtak. Hva resultat blir vet vi først etter at bladet er gått i 
trykken, men vi skal prøve å holde medlemmene oppdatert på hjemmesiden 
vår.

Bjørn Egeli/forbundsleder
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At politiets mange oppgaver presenteres for  
offentligheten er en avgjort fordel. I 2020 kom  
det en bok om livvaktenes arbeid i samfunnet. Det 
vil interessere mange – også politipensjonister.  
Her er omtalen – vi anbefaler å lese boka.

Det er vanskelig å komme utenom at en livvakts første bud 
er oppmerksomhet mot det objektet han eller hun er satt 
til å beskytte. Et tiendels sekund kan være katastrofalt og 
ulykken kan være ute. Derfor er det å være livvakt en særlig 
ansvarsfull oppgave.

I Norge er det først og fremst kongehuset og den konge- 
lige familie som har hatt livvakter, men etter hvert som den 
politiske situasjonen har forandret seg i verden, Europa og 
Norge, har også enkelte statsråder og noen få andre fått liv-
vakter. Noen få «viktige» mennesker har private livvakter, 
men de har langt fra de fullmaktene som politiets livvakter 
besitter.

Livvakttjenesten er ingen gammel polititjeneste i Norge. 
Organisert så den trolig dagens lys i maidagene 1945 da 
kaptein Gunnar Sønsteby ble anmodet av politimester  
Kristian Welhaven ved Oslo politikammer om å være 
livvakt for kongehuset. Sønsteby sa ja og fikk tittelen  
«politifullmektig». Den første han ansatte, var ingen  
ringere enn storsabotøren Max Manus. Vi kjenner alle  
bildene fra da både kong Haakon VII og daværende  
kronprins Olav kom hjem fra England etter fem tunge 
krigsår (1940-45) – Max Manus og Gunnar Sønsteby med 
hver sin stengun foran i bilen på passasjersetet. Ufor-
glemmelige og historiske bilder.

Nå foreligger boken «Livvakt» med undertittelen «På 
innsida av PST» ført i pennen av NRK-journalisten Simon 
Solheim. Undertittelen er nok en overdrivelse, men 
boken tar for seg livvakttjenesten i politiet fra begyn-
nelsen og frem til våre dager. Ikke som en historisk 
fremstilling, men med smakebiter fra en meget all-
sidig arbeidsdag som kan gjøre nær sagt hvem som 
helst med livvaktambisjoner misunnelig.

For bare noen få år siden ville det ha vært umulig 
for Solheim å skrive denne boken. Men nå har han 
kommet på innsiden av livvakttjenesten i Politiets 
sikkerhetstjeneste (PST) og gjør et dypdykk i deres hverdag.

Oppmerksomhet er en livvakts første bud
Stikkordene for en livvakt er oppmerksomhet – men også  
en uendelighet av venting. Det siste er det ikke så mange 
som snakker om, for det hører med til jobben, men mye 
handler om å vente – vente på objektet. Det kan fort bli en  
påkjenning – særlig for veltrente politifolk som gjerne vil ha 
action. Men skal du være livvakt, må du pent vente. Det er 
en av jobbens uskrevne lover.

Simon Solheim har skrevet en interessant og innsiktsfull bok 
som mange samfunnsbevisste mennesker kan ha glede av 
å lese. De fleste har mye å lære og boken «Livvakt» er med 
på å fylle ut dette bildet.

Jørn-Kr. Jørgensen
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Norsk politi har siden 1989 deltatt i internasjona-
le fredsoperasjoner. I all hovedsak har deltakelsen 
funnet sted i operasjoner under FNs ledelse, men 
Norge bidrar også med politipersonell til OSSE  
(Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i  
Europa) og EU, samt til bilaterale prosjekter.

Politiets arbeidsoppgaver varierer i forhold til den enkelte  
operasjons mandat. Det er vanlig å dele hovedarbeidsoppgave-
ne i funksjonene rådgivning og utdanning innenfor ledelse, 
etterforsking, prosjektarbeid, narkotikabekjempelse, organisert 
kriminalitet, kriminal-etterretning, økonomisk kriminalitet, insti-
tusjonsbygging/politireform osv. 

I januar 2021 var 26 norske politifolk i utenlandstjeneste i tre 
ulike operasjoner; alle utenfor Europa. Siden den første tjeneste- 
mannen reiste ut til Namibia 1989, har det vært operasjoner 
i 35 land over hele verden - fra Øst-Timor i øst, Balkan i nord, 
Namibia i sør og El Salvador og Colombia i vest. Dette er i all 
vesentlighet land der samfunnet har brutt sammen på grunn 
av krig eller andre konflikter. Det er gjennom norsk utenriks-

Politiveteranen Heidi – aktiv som aldri før!
Av Jørn-Kr. Jørgensen

politikk bestemt at Norge skal delta i slike 
operasjoner. Arbeidet blir finansiert over  
bistandsbudsjettet.

Siden 1989 har 1 200 politifolk fra så godt 
som hele Norge deltatt. En av dem er Heidi 
Grundstad fra Trondheim; siden mange år 
tilbake bosatt i Oslo. Hun har en lang og 
allsidig utenlandstjeneste med 60 «uten-
landsmåneder» - 5 år – bak seg i flere opera- 
sjoner. 

Heidi kom hjem etter siste operasjon i  
august/september 2013, og gikk da inn i 
en stilling som operasjonsleder i Oslo politi-
distrikt. I februar 2014 ble hun innbeordret 
som politiinspektør til Politidirektoratet og 
arbeidet ved internasjonal avdeling. - Jeg 
fikk hovedansvaret for norsk politipersonell 
i Liberia og delansvar for de andre misjone-
ne, forteller hun til Politipensjonisten. 

Etter halvannet år ble politiets situasjons-
senter i POD etablert, og hun kom dit som 
politioverbetjent og arbeidet med bered-

skap, kriser og kriseforståelse innenfor et bredt spekter i samar-
beid med mange aktører. 1. oktober 2019 var Heidi 57.5 år og 
ble pensjonert. 

«Det skal mer enn en kule til en trønder», og Heidi ga seg ikke. 
Hun hadde vært på en fottur fra Geitryggshytta til Aurlandsdalen 
via Steinbergdalshytta. Der spurte hun om de trengte hjelp i 
løpet av sommeren. Og slik ble det – hun ble frivillig og ubetalt 
vertskap i ca. 1 måned. Da koronavaksinen skulle settes, var 
Heidi klar igjen og fikk pensjonistjobb i Bærum kommune hvor 
hun er vert sammen med andre politipensjonister fra Asker & 
Bærum og Oslo i Bærum Idrettspark på Rud. Også her trives hun 
godt. Heidi har alltid vært positiv.

- Hvorfor reiste du ut i utenlandstjeneste?
- Jeg hadde lyst til å oppleve noe annet. Jeg hadde muligheten 
og det virket spennende å treffe kolleger fra andre nasjoner. 
Kanskje jeg også kunne bidra med noe positivt ut i verden, så 
jeg søkte og ble stasjonert i Bosnia hvor jeg først kjørte patrulje 
for å påse at det lokale politiet gjorde jobben sin. Det var mange 
konflikter og jeg var med som veileder for det lokale politi-
et. Konflikten var mellom bosniere og serbere og flere andre.  

Heidi Grundstad på plass bak skrivepulten i Meymaneh.
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- Etter tre måneder ble jeg leder for en gruppe internasjonale  
politifolk og lokale tolker for å lære det lokale politiet om 
grunnleggende politioppgaver. Undervisningen foregikk på  
engelsk. Vi skriver 1997/1998 på kalenderen.

- Hva slags erfaringer gjorde du deg?
- Ting tar tid. Ikke noe var gjort i en håndvending. En lærer seg 
fort å bli veldig ydmyk fordi vi hadde med en lokalbefolkning 
å gjøre som har vært igjennom en krig og lever med sårene.  
- Det var også positivt og tilfredstillende å se at det vi gjorde 
var riktig og at lokale politifolk var fornøyd. De lærte noe de ikke 
kunne ha lært noe annet sted. De hadde ikke penger, men det 
internasjonale samfunn var der og hjalp dem.

- I Bosnia leide vi hos private. Vi betalte husleie, men de lokale 
var glade for å ha oss der, og av og til lagde de mat til oss.

- I Sør-Sudan jobbet jeg ved politiskolen utenfor Juba. Der 
var det også en barnehage/skole i et skur. Jeg dro ned dit i 
en pause og hadde med meg en masse blyanter og skrive- 
bøker for å dele dem ut til dem som ingen ting hadde. Barna 
stilte seg opp i kø og smilet gikk rundt ørene deres. De fikk en 
blyant og en bok hver og gikk – og noen stilte seg i kø på nytt 
for å få flere! De var smarte og smilende som barn kan og skal 
være.

- For å myke litt opp og skape kontakt med de klassene hvor 
jeg underviste, hendte det jeg begynte timen med å sette på 
musikk fra Afrika med mye trommer. Da fikk jeg klassen til å 
reise seg opp og sammen danset vi etter rytmene. Vi gjorde 
noe sammen – vi danset – og da kom smilet. Da var også muren 
revet og vi kunne kommunisere videre – og undervisningen gikk 
lettere.

- I Afghanistan var vi involvert i et barnehjem hvor det var 140 
foreldreløse barn. Norsk politi og Forsvaret samlet inn penger og 
vi kjøpte klær til ungene – sko, sokker, luer, votter og vi fikk laget 
noen små pulter med lokk og fikk kjøpt noe godteri. Vi var der 
noen ganger og delte ut, og det ble vår nærkontakt med ungene.  

Barna gikk barbeint rundt med plastikksandaler om vinteren, og 
sokkene kom til nytte. Luene og vottene også. Og skoene!

- I Kosovo arbeidet jeg som skyteinstruktør ved politiskolen og 
jeg avsluttet som sjef for all skyteopplæringen. Jeg var der totalt 
i 18 måneder, så du kan godt si at jeg har lagt igjen litt av meg 
selv i arbeidet for både FN og OSSE i Kosovo.

- I Kabul var jeg internasjonal politiinstruktør ved politiskolen. 
Her underviste jeg i politiledelse for politioberster. De hadde 
militær grad og befant seg i en mellomlederposisjon. Mitt om-
råde var kommunikasjon og teambuilding. - I Meymaneh et 
par år senere fikk jeg i hovedoppgave å finne ut hvor mange  
politikvinner som jobbet i det lokale politiet. Jeg talte opp 10-12 
kvinner. 

- Et artig poeng er det da jeg kom til politisjefen for å intervjue 
han om kvinneandelen i hans distrikt, måtte han melde pass. 
Han visste det rett og slett ikke. Han snudde seg rundt i en fart, 
og vi fant ut av det sammen.

- Jeg kartla kvinnenes behov og hva slag trening de trengte. 
Mange av dem kunne ikke lese og skrive, så det var det første 
vi begynte med. I samarbeid med det norske fengselsvesenet 
som også var representert i operasjonen, kjørte vi et kurs for 
kvinnelig politi og kvinnelige fengselsbetjenter om menneske-
rettigheter, behandling av arrestanter, førstehjelp, arrestasjons-
teknikk, hygiene og mye annet.

- Jeg var også med på å bygge opp en operasjonsentral i Mey-
maneh med radiosamband og telefon. Dette utstyret var det 
eneste provinspolitiet hadde og på denne måten fikk de kontakt 
med alle sine enheter. De hadde ikke noe fra før, så dette var en 
skikkelig revolusjon innen det lokale politiet.

- En natt i 2005 i Kabul våknet jeg av at taklampa bråket. Jeg 
trodde at det var en tanks som kjørte forbi, men det viste seg at 
det var et jordskjelv. Ingen ble skadet og alt gikk bra, men det 
var en spesiell opplevelse.

Her er det kurs for politifolk - bildet er tatt i 2007. Dette bildet er fra Kabul i 2005 hvor Heidi foreleste på et kurs for administrativt 
personell m.m.
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- Hva var det alvorligste du var med på?
- Tidlig en morgen i Meymaneh våknet jeg av at det var en 
underlig lyd, et slags sus nærmest, over den brakka jeg bodde. 
Umiddelbart gikk alarmen, og det viste seg fort å være beskyt-
ning. Heldigvis gikk raketten over leiren vår og landet utenfor. 
Det var muligens Taliban eller noen som ikke likte den interna-
sjonale tilstedeværelsen som fyrte av et par raketter.

- I Kabul og Meymaneh var vi alltid bevæpnet når vi var utenfor 
campen. Vi kjørte i skuddsikre biler og hadde skuddsikker vest 
på oss. I Meymaneh hadde vi eskorte fra det norske Forsvaret 
når vi skulle fra A til B. Den norske sikkerhetssjefen og hans 
styrke hadde også sikkerhetsansvaret for oss. På bakgrunn av 
etterretninger og informasjoner kunne han sette foten ned.

- Jeg var også med i et narkotikaprosjekt, og det lokale politiet 
i Meymaneh gjorde seg flid og fant ca. 332 kilo opium da vi var 
der. Dette brant vi rett og slett opp og da var det om å gjøre 
å komme seg unna så vi ikke fikk røyken midt fjeset. Av det  
kunne noen og enhver ha blitt litt «høye».

- Hvilke tanker gjør du deg etter at du kom hjem?
- Jeg tenker at jeg har vært heldig som har fått lov til å reise ut 
så mange ganger for politiet i internasjonal tjeneste og at jeg 
har fått opplevd så mye som jeg har gjort. Det er selvfølgelig 
mye mer enn jeg har fortalt om her. Jeg har alltid vært stolt 
av å kunne representere Norge og hatt det norske flagget på 
uniformen.

- Det har vært mange kulturbarrierer underveis, men så lenge 
jeg har fått et smil og et nikk tilbake på det jeg har undervist i 
og fortalt om, så varmer det hjertet mitt. Smilet er den korteste 
veien mellom to mennesker.

- Det er sagt at FN-veteranene i politiet får dårlig opp-
følgning. Hvordan er det med deg?
- Når vi kommer hjem har vi alltid en debrief av dem som har 
sendt oss ut – altså Politidirektoratet. Det har blitt bedre de siste 
årene, men det var nok ikke slik før. Politiet har helt avgjort 

noe å lære av Forsvaret. Veldig enkelt sagt, så handler det om 
å snakke sammen...en stund etter at man har kommet hjem. 
Reaksjonene kommer som regel når man er tilbake i Norge. Vi 
er underveis...

- Tenker du mye på det du var med på?
- Jeg tenker ikke så mye på det til daglig. Men når jeg ser bilder, 
drømmer jeg meg bort og jeg smiler litt for meg selv… Jeg har 
mange gode minner fra de misjonene jeg har vært med på, og 
det er hyggelig å snakke med en kollega som har vært ute. Han 
eller hun vet hva det handler om. Å snakke med «en som har 
vært der» skaper en større forståelse og klangbunn.

- Ville du ha reist ut igjen om det var mulig?
- JA – absolutt! Jeg kunne ha tenkt meg å jobbe for f.eks. Flykt-
ninghjelpen eller noen andre som arbeider ute i verden. Uansett 
hvem du er og hva du har holdt på med her hjemme i Norge, 
så er det mye å lære ute i verden – både på godt og vondt. Du 
kan godt kalle det for en «dannelsesreise». Man får et annet 
perspektiv på livet og man blir mer takknemlig. Jeg har vært 
gjest der hvor jeg har vært, og det har jeg måttet forholde meg 
til både når det gjelder kultur, religion og skikker.

- Hva er ditt beste minne fra utenlandstjenesten?
- Da jeg var på barnehjemmet i Meymaneh og hilste på de små, 
så var det en liten gutt på to, tre år som satte seg i fanget mitt. 
Det var en vakker og flott unge. Han satt bare og kikket på meg. 
Hvis noen hadde sagt: - Han må du ta med deg hjem og ta 
vare på, så hadde jeg gjort det! I dag kan jeg bare undres over 
hvordan han har det. Når jeg går tur med «Saga», min firbente 
hund – en  golden retriever - tenker jeg på han...

Heidi leder en Kvinnekonferanse for politiet Kabul 2005.

Her i Meyhmaneh ble det brent 332 kg rå-opium.

Vel tilbake i Norge engasjerte 
Heidi seg bl.a. som vakt ved 
koronavaksinasjonssenteret i 
Bærum i regi av pensjonist-
foreninger.

Heidi foran FN-campen i TOMPING.
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Året 2020 vil gå over i historien som et annerledes år for Poli-
tiets Pensjonist-forbund (PPF). Covid-19 har preget hverdagen 
med restriksjoner gitt av myndighetene. I stedet for fellesskap 
har vi vurdert hvordan i størst mulig grad unngå nærkontakt 
og større ansamlinger av mennesker. 

Forbundsstyret
Arbeidsfordelingen i styret er som følger: Forbundskasserer Per Kåre 
Strand sørger for at styret til enhver tid har god oversikt over orga-
nisasjonens økonomi, utarbeider årsregnskap og forslag til budsjett. 
Kasserer er også tillagt arbeidet med å ajourføre medlemsregisteret.

Forbundsnestleder Martha Kalland er styrets kontaktperson for  
Pensjonistnettverket. Kjell Fagerlid og Egil Haaland får hørings- 
sakene tilsendt for vurdering og eventuelt utarbeidelse av svar.  
Oddbjørn Olsen sørger for at hjemmesiden til enhver tid er opp- 
datert. Magne Rustad og Egil Haaland leder i denne perioden hvert 
sitt utvalg vedtatt av Landsmøtet.

Forbundsstyret har hatt 7 styremøter i 2020. Leder av kontrollnemda 
deltok i februarmøtet som var en to-dagers samling på Kiel-ferja. Her 
ble blant annet årsberetning, regnskap og budsjett behandlet. De 
øvrige 6 styremøtene har vært avholdt på Teams. Faglig har denne 
møteformen fungert rimelig greit, men vi mister det sosiale. Dette 
er viktig for å «bygge laget» slik at forbundsstyret kan fungere best 
mulig for lokallagene/-foreningene, og dermed også medlemmene.

Forbundskontoret
Etter at PPF flyttet inn i nye og praktiske lokaler hos Politiets Felles-
forbund i Nydalen høsten 2019, så vi frem til et tettere samarbeid 
med tillitsvalgte og ansatte i PF. På grunn av pandemien og endringer 
i skattereglene har vi ikke vært særlig mye til stede i våre nye lokaler 
dette året.

Årsrapport for 2020:

4 548 politipensjonister utgjør 
en aktiv medlemsstokk i PPF

Forbundsleder og sekretær har stort sett hatt hjemmekontor. Vår  
påstand er at våre medlemmer ikke merker noen forskjell da  
henvendelsene er på telefon. Spørsmål om pensjon og forsikrings-
ordninger er fortsatt dominerende.
Ledersamlingen 2020 ble avlyst. I stedet ble det gjennomført et 
møte med lokallags-/utvalgslederne digitalt. 

Leder og sekretær har jevnlige møter eller telefonkontakt med 
PF-forsikring og redaktøren. Vi hadde et veldig konstruktivt møte med 
PF i slutten av februar om hvordan utnytte hverandres kompetanse 
i vårt arbeid, og hvilke saker som var av felles interesse. De lokale 
årsmøtene ble gjennomført i stort sett alle lokallagene/-foreningene  
før pandemien satte inn for fullt. Forbundet var representert ved 
noen av disse.

Økonomi
Den økonomiske situasjonen gjorde det mulig også i 2020 å utbetale 
støtte til  lokalelag og foreninger.
Regnskapet for 2020 viste et overskudd på kr. 1 219 338,91 hvor  
kr. 170 000 er ubenyttede midler til det avlyste/utsatte ledersemi-
naret. En følge av covid-19 er lavere møteaktivitet og dermed sparte 
utgifter. Dette har særskilt gjort seg utslag pga. at lederseminaret 
og nettverksmøtet ikke ble avholdt, og at det ikke har vært fysiske  
møter i forbundsstyret og i pågående prosjekter. PPF hadde pr. 
31.12.20 kr. 4 012 318,91 på kapitalkonto (kr. 2 921 853,49) og kr. 
154 796, 44 på driftskonto (kr. 25 922,95). 

Medlemsregisteret
Politiets Pensjonistforbund har 41 lokale lag og foreninger og med-
lemstallet var 4 548 pr. 31.12.20. PF-medlemmer blir automatisk 
overført til PPF ved pensjonering. 

Ajourføring av medlemsregisteret er et kontinuerlig arbeid og regis-
teret sendes til lag og foreninger to ganger årlig for kontroll. Det 
gjøres mye godt arbeid med ajourhold av personopplysninger, noe 
som er helt nødvendig. 

Søknad om Moms (MVA) kompensasjon
I forbindelse med årets søknad om mva-kompensasjon, hadde vi 
en gjennomgang av de nye reglene og rutinene med revisor. For 
inneværende regnskapsår, dvs. f.o.m. 2021, vil PPF tilby alle lag 
og foreninger å ta deres driftsutgifter inn i en felles søknad om 
mva-kompensasjon.  

Det er driftsutgiftene som danner grunnlaget for søknaden og  
beløpet som refunderes er politisk bestemt, erfaringsvis har mva- 
kompensasjonen ligget på 4–5 % av søkte beløp. Etter de nye reglene 
er beløpet økt med 2% for mindre organisasjoner. Tildelt beløp for-

Forbundssekretær Magne Rustad, forbundsnestleder Martha Kalland og forbundsleder 
Bjørn Egeli står i spissen for Politiets Pensjonistforbund og har drevet forbundet mens 
pandemien har pågått og pågår.
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deles i henhold til godkjent søknad fra det enkelte lag og forening og 
utbetales i desember søkte år. 

Høringer
Politiets Pensjonistforbund mottar hvert år flere viktige saker til  
høring som omhandler pensjonistenes økonomiske vilkår. Høringene 
blir sendt oss gjennom Pensjonistforbundet til SAKO-medlemmene.
1 2020 har vi har hatt 5 saker på høring: 1. Tilpasning til ektefelle- 
pensjon fra offentlig tjenestepensjon etter nye regler. 2. Regelverket 
for garanterte pensjonsprodukter. 3. Sammenslåing av frikortordnin-
gen egenandelstak 1 og 2. 4. Endringer i særaldersgrenser. 5. For-
skrift om unntak i samordnings-beregningen for inntekt i forbindelse 
med covid-19.

I tillegg spiller PPF inn viktige momenter til Statsbudsjettet hvert år 
– som fjerning av underregulering i pensjonen og forhandlingsrett på 
pensjon. I forbindelse med utforming av høringssvarene legges PPFs 
handlingsprogram til grunn. I tillegg drøftes sakene med Pensjonist-
forbundet.

PF-forsikring og PPFs medlemsfordeler
PPF har en – for medlemmene – god forsikringsavtale med PF Forsik-
ring. Forbundsleder og forbundssekretær har jevnlig kontakt/møter 
med representanter for PF forsikring – så også i 2020. 

Alle merkantile medlemsfordeler som Politiets Fellesforbund har 
fremforhandlet gjelder også for medlemmene av Politiets Pensjo-
nistforbund. 

Felles reiser og annonser 
Det har gjentatte ganger kommet frem fra våre medlemmer at det 
er vanskelig å få til organiserte reiser i våre lokale lag og foreninger, 
selv om det har vært en viss interesse for det. Forbundskontoret har 
vurdert om vi skal foreta ut fra to hensyn: 1) Vår plan om å ta inn 
annonser i bladet for å få økte inntekter og 2) Undersøke om det er i 
medlemmenes interesse å tilrettelegge for reiser. 

Valget falt på Dag Aasbø Travel, dette fordi Pensjonistforbundet har 
en avtale med selskapet om annonsering i deres blad Pensjonisten, 
og fordi selskapet henvendte seg til PPF. Vi valgte derfor å prøve ut 
en annonse i blad 1/20 under forutsetning av en evaluering før en 
eventuell gjentakelse. Pga. covid-19 er dette prosjektet satt på vent.

Logo
Forbundsstyret har påbegynt et arbeide med å vurdere ny logo. Det 
er både tradisjon og følelser knyttet til logoen, så vi skal bruke den 
tiden som er nødvendig for å komme frem til et forslag til ny. 

Handlingsplan/landsmøtevedtak
Handlingsplanen er retningsgivende for alt arbeid som gjøres fra for-
bundsstyrets sin side.

De vanskeligste sakene å få gjennomslag i, er de politiske sakene  
som forhandlingsrett og bortfall av underreguleringen som det  
kreves flertall for i Stortinget. 

For å få dette til kreves det tett arbeid opp mot det politiske miljøet 
gjennom høringer, i møter med aktuelle statsråder, parlamentaris-
ke ledere, partiledere og andre som kan påvirke til beste for våre 
politiske krav. Derfor er samarbeidet med Pensjonistforbundet/SAKO 
avgjørende viktig for PPF’s del. 

Etter mange møter og stort påtrykk ble Pensjonistforbundet/SAKO, 
SV og FrP i høst enige om at de to partiene skulle fremme et forslag: 
Ved regulering av løpende pensjoner skal landets pensjonister ikke 
tape kjøpekraft. 
Det skal lages en forpliktende opptrappingsplan for å øke minste 
pensjonsnivå opp mot EUs fattigdomsgrense (EU60). 
Pensjonistenes organisasjoner skal ha forhandlingsrett. 
Pensjonistforbundet gis plass i TBU (Teknisk Beregningsutvalg) på  
vegne av pensjonistenes organisasjoner og det etableres kvartalsmes-
sige møter mellom pensjonistenes organisasjoner og regjeringen. 
Forslaget ble behandlet i Stortinget i slutten av februar 2021. I en sak 
som har vært fastlåst over flere år er det muligheter til endringer.
Pensjonistforbundet/SAKO fremmet følgende saker til statsbudsjettet 
2022:
Forhandlingsrett på løpende pensjon fra folketrygden.
Kommuneøkonomien må styrkes.
Økt minstepensjon. Et krafttak for dem som har minst.
Bedre munnhelse og billigere tannbehandling for eldre.
Stopp vold og overgrep mot eldre.
Eldrerådene må få bedre opplæring og involveres mer.
Digital opplæring og velferdsteknologi.
En trygg og god boligsituasjon i alderdommen.
Tilbud om fysisk aktivitet.
Stopp aldersdiskrimineringen.
Den kulturelle spaserstokken må øremerkes og styrkes.

Møter
På grunn av covid-19 har fysiske møter blitt avlyst. Digitale platt- 
former har vært løsningen – og møtene har vært på Teams.

Arendalsuken ble avlyst. Dermed mistet vi muligheten til å utfordre 
politiske ledere. 

 

Bjørn Egeli Martha Kalland Magne Rustad
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SAKO-konferansen ble gjennomført på Teams med følgende temaer: 
Statsbudsjettet 2021 og rapport om den kommunale helse- og om-
sorgstjenesten etter koronaepidemien. 

Møtene i SAKO har foregått på Teams. Her har vi behandlet hva stats-
budsjettet 2021 betydde for de eldre, forslag til statsbudsjett 2022 og 
krav til trygdeoppgjøret. I tillegg har vi behandlet og forlenget sam-
arbeidsavtalen med Pensjonistforbundet til deres landsmøte 2022. 

Forbundskontoret har innledet kontakt og hatt et fysisk møte  
med Politilederlaget for å avklare deres interesse av knytte sine  
pensjonister til PPF. Arbeidet videreføres til en avklaring foreligger.

Lokale lag og foreninger står for en viktig del av arbeidet ved å iva-
reta de sosiale og kulturelle interessene for medlemmene. Mange 
tillitsvalgte arbeider med stor innsatsvilje til beste for medlemmene. 
I år har det vært en del begrensninger i hva slags aktiviteter som er 
bedrevet.

Statusrapport vedtekts- og instruksutvalget
Landsmøtet (LM) 2019 fattet følgende vedtak: 
Det velges et utvalg som skal revidere forbundets vedtekter, instruk-
sen for valgkomite og kontrollnemd samt statuttene for hederstegn-
utvalget og fremme eventuelle endringsforslag på landsmøtet i 2021.

Utvalget skal bestå av 3 medlemmer. Egil Haaland skal lede utvalget, 
og er en av de tre medlemmene. Forbundsstyret gis fullmakt til å 
utpeke øvrige medlemmer. 

Vedtekts- og instruksutvalget startet sitt arbeid med møte 13. januar 
2020. Vi hadde en gjennomgang av oppdraget landsmøtet og for-
bundsstyret hadde gitt oss. Vi la planer for involvering av hele orga-
nisasjonen i denne viktige saken. 

Endring av vedtekter kan innebære en endring i organisasjonens for-
mål, oppgaver og utførelse. Det er derfor grunnleggende viktig at 
hele organisasjonen blir involvert og har eierskap til saken gjennom 
hele prosessen.

Forbundsstyret behandlet fremdriften i et møte, og informasjon om 
«frysing» av arbeidet ble tatt med lokallagslederne på møtet som 
ble holdt digitalt. Ut over dette har det ikke blitt arbeidet med saken 
i 2020. 

Statusrapport informasjon- og kommunikasjonsutvalget
Vedtatt mandat: Det nedsettes et utvalg med følgende mandat; 
Det utarbeides et forslag til plan som beskriver forbundets infor-
masjons- og kommunikasjonsstrategi, og som vektlegger hvordan 
hjemmesiden og bladet best mulig kan utfylle hverandre i arbeidet 
med å holde medlemmene oppdatert på saker, aktiviteter og med-
lemsfordeler i PPF. Utvalget skal vurdere etablering av et bladstyre/
informasjonsutvalg og eventuelt hvilke oppgaver som skal tillegges 
«utvalget». Eventuelle foreslåtte endringer i avtalen med redaktøren 
håndteres av forbundsstyret.

Prosjektet er organisert med en arbeidsgruppe og en referansegruppe. 
Etter et omfattende arbeid i første halvår 2018 ble den «nye»  
hjemmesiden iverksatt, som først og fremst er en informasjonsside. 

Hjemmesiden er gjort moderne i utforming og tilpasser seg automa-
tisk nettbrett og mobil og den har bedre sikkerhet enn tidligere. 

Prosjektet har avdekket med holdepunkter i spørreundersøkelsen 
som ble sendt alle medlemmene og forbundsstyret har vedtatt at 
følgende endringer skal tre i kraft fom. Blad 1/21:
Gjøre større skrift til en permanent ordning (har prøvd ut dette og 
fått positive tilbakemeldinger).
Utvide bladet til 20 sider pr. utgave. 
Fast spalte med «Nytt fra forbundskontoret».

For å få en tilfredsstillende gjennomarbeidelse vil utvalgets arbeid bli 
fremlagt for referansegruppen. 

Begravelsesstøtte
Denne saken hadde forbundskontoret påbegynt før siste landsmøte, 
hvor den også ble fremmet av politipensjonistene i Buskerud som 
foreslo at en eventuell forsikring ble lagt inn i pensjonistpakken. For-
bundsstyret ble tillagt å sluttføre forhandlingene og saken.
Forbundssekretæren har utredet saken som vil bli tatt opp igjen når 
forbundsstyret kan møtes fysisk.

Pensjonistnettverket
Pensjonistverket har vært i drift i 4 år. Av 12 politidistrikter og 3 sær-
organer er det 14 som gjennomfører nettverksarbeid. Det kan nesten 
sees som at styret som fikk i gang denne ordningen den gang var 
«føre var.»  Vi tenker på covid-19 og den vanskelige tiden vi har vært 
og er inne i.

PPF har til sammen 14 kontaktpersoner (KP-er) rundt om i landet. 
Disse har ansvaret for hvert sitt politidistrikt (12) og for sine særorga-
ner (2) som er Politihøgskolen og Kriminalpolitisentralen.

Alle pensjonistforeningene har en nettverksleder (NVL), og disse har 
med seg et antall nettverksmedarbeidere (NVM-er) og KP-ene har 
hovedansvaret for å følge opp og administrere nettverket sitt i eget 
distrikt/særorgan.

Hvert år samles alle KP-ene til et evalueringsmøte med faglig inn-
hold, og mulighetene til å utveksle erfaringer fra sin frivillige innsats 
er da tillagt god tid. All innsats er underlagt taushetsplikt. Det vil 
naturlig bli utskiftinger av medarbeidere til enhver tid.

Nettverket har sin egen gruppe på Facebook, og der kan vi legge ut 
informasjon som er viktig å få delt med de andre.

Nettverksmedarbeidere jobber samvittighetsfullt og godt, og for-
bundsstyret har fått tilbakemeldinger om at henvendelser til med-
lemmene har blitt veldig godt mottatt. Korona-året 2020 har vært 
vanskelig for mange av medlemmene. Ensomhet, usikkerhet og for-
tvilelse har rammet mange. Flere har fortalt at telefonen fra denne 
kollegaen gjorde meg så godt. 

Nettverksarbeid – det å bry seg – ta en telefon – vise omsorg – ta seg 
tid til å gi litt av seg til våre medmennesker – alt dette er mye omtalt 
som nødvendige og viktige tiltak i tiden vi er inne i. Pensjonistnett-
verket sitt eget domene (www.politipensjonisten.no). 
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Informasjon
Hjemmesiden vår/www.politipensjonisten.no
Hjemmesiden vår har nå vært i funksjon i et par år i nytt format  
etter at den ble modernisert og oppgradert. Hjemmesiden er først og 
fremst en informasjonsside. Den er gjort moderne i utforming, tilpas-
ser seg automatisk nettbrett og mobil – og den har bedre sikkerhet.

Målet er å holde den oppdatert med innhold som er av nytte og in-
teresse for medlemmene, og som ordtaket sier; «veien blir til mens 
man går». 

Det har vært nærmere 500 brukere i snitt pr. mnd. i 2020. De fleste som 
er inne på siden vår bruker PC, (ca. 60.7%), mobiltelefon (30,8%),  
eller nettbrett (8,5%). De mest besøkte sidene i løpet av året er; 
«pensjonssidene», «medlemsfordelene», «aktuelt» og «fra PF til 
PPF». I mars ser vi at Pensjonistnettverkets side var en av de mest 
besøkte. Det kan være en sammenheng mellom informasjon fra  
sentralt hold om denne siden, og at medlemmene her finner over-
sikt over kontaktpersoner og nettverksmedarbeidere. 

Vår erfaring er at hjemmesiden blir brukt av de yngre medlemmene 
og spesielt i forbindelse med overgang fra yrkesaktiv til pensjonist. 
Kontoret har færre henvendelser som gjelder pensjon enn tidligere. 
Forbundsstyret skulle gjerne sett enda flere brukere, og spørsmålet 
blir hva som skal til for å øke antallet i tiden fremover. 

Styremedlem Oddbjørn Olsen er ansvarlig for oppdatering av hjem-
mesiden. PPF har avtale med leverandøren om support.

Medlemsbladet/Politipensjonisten
Jørn-Kr. Jørgensen har ansvar for utgivelsene. Han gjør en god jobb, 
og det kommer mange positive tilbakemeldinger på bladet. 

Politipensjonisten kom ut med 4 utgaver i 2020 med 16 sider hver; 
rent bortsett fra nr. 2 som var på 20 sider. Opplaget er vel 4 000  
eksemplarer og sendes pr. post til alle medlemmer m.m. Hver utgave 
legges ut på PPFs hjemmesider. 

Politipensjonisten presenterer bredden i PPF gjennom portrettinter-
vjuer, artikler og stoff fra foreninger og lag, samt en og annen bokan-
meldelse og ellers aktuelt stoff for norske politipensjonister.

Bladet får få klager. En av de få «klagene» har vært at skriften er for 
liten. Politipensjonisten trykker stoff fra hele landet. Skulle vi ønske 
oss noe, må det være mer lokalt stoff fra Sør-Vestlandet, Østfold og 
Nord-Norge.

Politipensjonisten er et «billig» blad å lage. Selvsagt koster det  
penger med trykking m.m., men PPF har så langt ikke hatt utgifter 
verken til bilder eller artikler. 

Samarbeidsavtaler
Politidirektoratet
Politiets Pensjonistforbund hadde tidligere gratis kontorplass i Politi-
direktoratet, men vi valgte å flytte inn i nye lokaler sammen med 
Politiets Fellesforbund i Nydalen i 2019.
Politidirektøren viste forståelse for vårt ønske om å flytte. Vi bad henne 
om noe ekstra støtte for å få dekket våre leieutgifter hos PF. Dette løftet 
holdt- og innfridde hun ved å øke den økonomiske støtten i 2020. 

Forbundsleder/-sekretær har ikke hatt møte med politidirektø-
ren i 2020, men gjennomførte et nettmøte 26.1.2021. Følgende  
temaer ble drøftet med direktøren: Pensjonistnettverket, tilgangen 
til politibygg for våre medlemmer, noe mer støtte til lokal aktivitet  
og en invitasjon til vårt landsmøte til høsten. 

Politiets Fellesforbund
PF er en veldig viktig samarbeidspartner for vår del, et samarbeid vi 
ønsker  å utvikle i tiden fremover. Deres medlemmer blir våre medlem-
mer «over natta», og det er liten tvil om at organisasjonene har flere  
felles saker som vi kan arbeide enda tettere om i fremtiden. 

Vi har en veldig god samarbeidsavtale med PF. Det er enighet  
mellom PF og PPF om at vi fortsatt skal være den organisasjonen 
som arbeider aktivt for pensjonistmedlemmene fra justissektoren 
både sentralt og lokalt. 

Den tekniske og administrative hjelpen fra PF er veldig nyttig når 
det gjelder medlemsregisteret, kontingentinnkrevingen fra sentrale 
medlemmer og support i forholdet til våre pc-er.

PF bidrar også med vesentlig årlig økonomisk støtte til PPF.

Pensjonistforbundet/SAKO
Samarbeidsavtalen som ble revidert høsten 2019, og etter be-
handling høsten 2020 videreføres frem til landsmøtet i Pensjonist- 
forbundet i 2022.

Pensjonistforbundet alene har ca. 240 000 medlemmer, og sammen 
med de øvrige SAKO-organisasjonene betyr det drøyt 250 000 med-
lemmer. Dette er en kraft i seg selv, og er den klart største med-
lemsorganisasjonen for pensjonister.

Avslutning
Forbundsstyret avgir med dette sin årsberetning for perioden 1.1.–
31.12.20 i tråd med vedtektene, og vedtak gjort i Landsmøtet 2019.

I all vår virksomhet som styre, har vi hevdet medlemmenes  
interesser i de fora og drøftinger som forbundet har vært representert 
i. Kun sammen kan vi oppnå resultater som kommer våre medlem-
mer til gode. 

Egil Haaland
Styremedlem i forbundsstyret

Kjell Fagerlid
Styremedlem i forbundsstyret

Per Kåre Strand
Kasserer i forbundsstyret

Jørn-Kr. Jørgensen er redaktør for 
Politipensjonisten.

Oddbjørn Olsen er styremedlem 
og har ansvaret for PPF 
Hjemmesider.
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Motorsykkelinteressen brer seg over Norge. Motor- 
sykkelinteresse er sosialt og utviklende. En kom-
mer seg rundt og får sett seg om, og en får mye 
frisk luft og det er lett og få venner. Motorsyklis-
me er i seg selv koronasikkert. 

Vi vet at mange politipensjonister har interesse for motor-
sykkel og kjører rundt og koser seg. Vi inviterer alle til og 
bli med i klubben. Finn din klubb der du bor. Den interna- 
sjonale klubben er inndelt i regionale avdelinger (chaptere). 
Undertegnede leder Norway chapter II, som omfatter stort 
sett Oslo-området og Viken, samt mange fra Romerike.

Blue Knights er en verdensomspennende klubb for aktive og 
pensjonerte polititjenestemenn og kvinner som er glad i å 
kjøre motorsykkel. Klubben er «non profit», ikke kommer-
siell, og det offisielle navnet er: «Blue Knights International 
Law Enforcement Motorcycle Club Inc», altså et beskyttet  
varemerke. 

Klubben har en æreskodeks som medlemmene forventes å 
leve opp til.  I korthet er det som følger: 1. Fremme gjensidig 
anseelse og respekt mellom politi og publikum. 2. Veldedig-
het. 

BLUE KNIGHTS MC NORWAY II - 

MC-gutter med fart og hjertebank
3. Promotere interessen for motorsykler og  
sikker kjøring. 4. Fremme vennskap over lande- 
grensene.

Klubben ble startet i det små i byen Bangor 
i delstaten Maine i USA i 1974, og har siden 
vokst kraftig. Pr. mars 2019 hadde Blue Knights 
ca. 19 500 medlemmer på verdensbasis for-
delt på 650 chaptere i 29 land. Til samme dato 
samlet inn rundt 18.8 millioner dollars til vel-
dedige formål rundt om i verden.

I Norge ble det første Blue Knights chapteret, 
chapter I,  startet i Bergen i 1996. Chapter II 
ble startet i Oslo i 2004 med medlemmer fra 
Oslo og tidligere Romerike politidistrikt. Ellers 
i landet er det opprettet chapter i Vestfold,  
Rogaland, Kristiansand og Hammerfest.

Motorsykkelklubber hvor medlemmene bærer 
skinnvester med ryggmerker, har ofte blitt forbundet med 
kriminelle grupper. Blant annet nektet en av politimesterne 
i Norge for noen år siden sine ansatte å delta i Blue Knights, 
nettopp på grunn av dette. En misforståelse fordi: «We are 
the good guys».

I 2019 arrangerte Chapter ll et internasjonalt treff på Hade-
land Hotel. På avslutningskvelden var det «raffle», utlodning 
av sponsorgaver, og vi gikk med kroner 15 000 i overskudd. 
Det ble besluttet at inntektene skulle gis til stiftelsen Syke-
husklovnene, en landsdekkende organisasjon, som ønsker å 
lette sykehussituasjonen for alvorlig syke barn. I 2006 arran-
gerte vi et enda større treff, hvor overskuddet gikk til Barne-
avdelingen på Rikshospitalet.

Klubbens motto er «Ride With Pride». Vårt kjennemerke er 
den blå skinnvesten, altså en vest med en farge som gjen-
speiler fargen på de fleste lands politiuniformer. Blue Knights 
= Blå riddere.

Dersom du har lyst til og vite mer om oss, eventuelt bli  
medlem, ta gjerne kontakt med undertegnede på mobil  
992 87 704 eller epost: nor2@blueknights.org  Facebook: 
«Blue Knights Norway II».

Overlevering av kr. 15 000 til Sykehusklovnene ved klovnene Yep og Bella Bing Bong, Ahus august 2019.
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Lars Tolo med bostedsadresse 6040 Vigra, er formann i PPF 
Sunnmøre. Etter et aktivt 40 år langt politiliv gikk han over 
i pensjonistenes rekker 1. november 2014, og har siden det 
levd et aktivt liv lokalmiljøet. Nesten hele sitt yrkesaktive 
liv har Tolo vært ved Giske lensmannskontor og ble pensjo-
nert som lensmann. Giske lensmannskontor ble etter den 
siste politireformen nedlagt og er i 2021 en saga blott. 1. 
april 2018 var det slutt og dørene ble stengt.

På Vigra har Lars Tolo vært opptatt av mange ting etter at han gikk 
over i pensjonistenes rekker. Som lensmann satt han sentralt plassert 
og hadde «kontroll på både folk og fe». Han var kjent som en venn-
ligsinnet mann, imøtekommende og med godt humør.

Tolo har siden slutten av 2014 hatt jobb i både Frostating lagsmanns-
rett som rettsbetjent og som mekler i Sunnmøre konfliktråd. Dessu-
ten har han bl.a. vært formann i den lokale kretsen av Norsk Luthersk 
Misjonssamband (NLM). Vi har altså med en mann å gjøre som har 
begge beina på jorda, og som godt kan kalles «gamlelensmannen».

- Lars Tolo - hvordan vil du karakterisere lensmannens hver-
dag på godt og vondt?
- Jeg har arbeidet ved Giske lensmannskontor siden 1977.  Jeg be-
gynte som lensmannsbetjent og sluttet som lensmann i 2014.  Jeg 
har hatt en god arbeids-plass med gode arbeidskollegaer.  - Å ar-
beide ved samme tjenestested i mange år kan nok for noen høres 
kjedelig, men det var engasjerende. På kontoret hadde vi vekslende 
oppgaver og stort ansvar. Jeg var så heldig at jeg fikk med meg en 
periode med tjenestehund. I 1980 fikk jeg godkjent den første narko-

En aktiv «gamlelensmann» 
holder liv i PPF på Sunnmøre

tikahunden i M&R, dvs. jeg hadde ansvaret for området fra Nordmøre 
til Sogn og Fjordane. Arbeidet med hund var også med på å utvide 
kontakten med andre kolleger i andre deler av landet. Veldig positivt.   

- Distriktet jeg begynte ved i 1977 bestod av 4 øyer. Vigra og Val-
derøya hadde veiforbindelse, mens de to andre Giske og Godøy var 
uten fastlands-forbindelse – for å komme dit var en avhengig av båt.  
Dette gav oss noen utfordringer, spesielt på nattetid med storm og 
ruskevær. Fra 1987 fikk vi fastlandsforbindelse mellom øyene og Åle-
sund. Jeg har alltid hatt god kontakt med politistasjonen i Ålesund, 
men etter at fastlandsforbindelsen ble etablert kom en betydelig 
nærmere hverandre.   Inntil 1990 lå folketallet oppunder 6 000; i dag 
nærmer det seg 9 000.

- Arbeidet ved kontoret hadde nok mange likheter med arbeidet på 
en stasjon, men ved kontorene er det mindre forhold. Alle visste 
hvem du var, og det var ikke sjelden en ble kontaktet pr. telefon 
eller oppsøkt på bopel etter endt arbeidsdag.  Var det noen som fikk 
ett problem så var det gjerne betjenten eller lensmannen som ble 
kontaktet. Arbeidet førte jo til at en tilegnet seg lokalkunnskap - og 
lensmannens gode lokalkunnskaper har gjennom alle tider vist seg å 
være verdifull. - Jeg er redd for at dagens politireform har resultert i 
økt avstand mellom politi og publikum, som igjen gir en negativ ef-
fekt i forhold til nytten en fikk ved å ha kontoret i nærmiljøene. Ellers 
ser jeg godt at den siste reformen har gitt oss mye positivt i form av 
hevet kvalitet og kunnskap.

- Jeg har reflektert over mitt yrkesvalg, og jeg kan si det slik at valget 
hadde blitt det samme i dag. En ting som varmer mitt hjerte er å få 
treffe personer jeg vet har hatt det vanskelig i forhold til rus og kri-
minalitet, men som har fått ett nytt fotfeste. Kanskje et godt arbeid 
fra politiet kan ha vært en liten «puslespillbit» i denne sammenheng.

- Hvordan opplevde du å bli pensjonist etter et aktivt  liv i 
politiet?
Å bli pensjonist uten å ha noe å gjøre var helt uaktuelt for meg. Jeg 
ser på meg selv som en aktiv person, så derfor var det helt utenke-
lig å bare sette meg ned.  Allerede før jeg gikk av som lensmann, 
takket jeg ja til bli mekler i Sunnmøre konfliktråd. I tillegg fikk jeg 
forespørsel fra Frostating lagmannsrett om å bli rettsbetjent under 
lagmannsretten sine rettsmøter i Ålesund. Både arbeidet i konfliktrå-
det og i lagmannsretten har likhetstrekk med mitt tidligere arbeid. 
  
- I tillegg har jeg fått involvere meg i PPF Sunnmøre – de siste årene 
har jeg vært leder.  Jeg har også vært styremedlem for en leirplass 
eiet av NLM og bidratt med litt hjelp i en NLM Gjenbruksbutikk. Ellers 
har jeg hus og hjem, og nå står våren for døren med mye hagearbeid. 
Det gleder jeg meg veldig til.  Jeg er for øvrig veldig glad i friluftsliv. 

 PPF Sunnmøre har utgitt et spennende historisk hefte. Lars Tolo t.v. og hoved-
forfatteren, Jostein Solvoll t.h. Foto Eli Anne Tverrgrov
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Til sommeren håper jeg at det blir nytt Birkebeinerritt, i så tilfelle blir 
dette ritt nr. 17 for mitt vedkommende.

- Har du møtt på uforutsette problemer som pensjonist?
Nei, ikke annet enn koronapandemien. Det må man kunne kalle et 
uforutsatt problem som absolutt ingen hadde sett for seg. Nå får vi 
håpe at vaksinene settes uavbrutt slik at alle får komme tilbake til 
normale omstendigheter.

- Koronaen har satt mange tilbake i aktivitet. Har du merket 
noe til det på Vigra?
- Ja, jeg har merket koronaen. Alle aktivitet har blitt berørt – forenings-
møter har blitt satt på vent. Skolen- og barnehager har blitt kraftig 
berørt.  Ålesund luft-havn ligger på Vigra og en merker at flyaktivite-
ten er kraftig innskrenket.  Jeg kan derfor si at virkninger av koronaen 
har vært godt merkbare på Vigra.

- Dere har et aktivt politilag i på Sunnmøre? Kan du si noe om 
hvordan dere fungerer?
- På medlemsmøtene har vi hatt ett oppmøte på mellom 20 og 30 
medlemmer.  Samlingene har vi holdt i møtelokaler som distriktet 
har stilt til rådighet for oss. 
 
- Vi hatt ulike tema som f.eks. orientering om politiets arbeid, nye 
metoder etc., flere temaer har omhandlet Ålesund/Sunnmøre under 
okkupasjonen. Ålesund og øyene utenfor var veldig sentrale i forbin-
delse med Englandsfarten. - I tillegg til møtene har vi tirsdagssamling 
i en kafé på Moa Storsenter. Der møtes politipensjonister mellom kl. 
12.00 og 13.00.  
 
- Dere har engasjert dere i en bokutgivelse – et historisk hef-
te. Kan du fortelle litt mer om det?
- I 2020 fikk vi ferdig et historisk hefte som inneholder viktig politi-
historie fra Sunnmøre. Foreløpig foreligger «boken» i et rikt illustrert 
hefte med artikler som i hovedsak er skrevet Jostein Solvoll. - Han 
har samla nærmere hundre år gamle historier og bilder fra omkring 
1850 til 1945 i heftet. Det hele begynte i 2007 da det ble opprettet 
en historiegruppe i Sunnmøre politidistrikt der Solvoll, Arne Danielsen 
og Kåre Flatmark var med. PPF Sunnmøre tok initiativet til å samle 
historiene i et hefte. Solvoll har stått på og gjort en kjempejobb og 
fortjener en stor takk.

- Sunnmøre var sentralt i organiseringen av Englandsfarten.  Jostein 
Solvoll sier det slik: «Jeg har gitt mest plass til politihistoria under 
krigen. Det har vært viktig å få fram at politiet på Sunnmøre gikk fra å 
være et «motstandsreir» mot okkupasjonsmakta til å bli sterkt nazifi-
sert. Viser her til «oppryddingen» som blant andre rikskommissæren 
Josef Terboven gjorde etter avsløringen av Englandsfarten.»

- PPF Sunnmøre arbeider for tiden med å få gitt ut heftet i bokform. 
Solvoll sier  det er mer stoff å hente. Foreningen har gitt heftet som 
en gave til medlemmene. Det er også å finne på Ålesund Bibliotek 
og ved Politihøgskolens bibliotek.

- Fungerer det lokale Nettverket i PPF på Sunnmøre?
- Nettverket fungerer godt ved at de tar kontakt med pensjonister 
som opplever ensomhet pga. alder, sykdom, bevegelseshemning ol. 

Vi har også en ordning der Nettverket oppsøker jubilanter med blom-
sterhilsen fra foreningen. - Som leder føler jeg det er betryggende 
å ha Nettverket å spille på. I den perioden vi har vært igjennom det 
siste året med pandemi, har arbeidet vært av stor betydning. - Nett-
verkets medlemmer møter fast i styremøtene til foreningen. Styret 
blir derfor godt oppdatert. Jeg opplever at kontakten med Nettverket 
har vært veldig god. Det gjelder både lokalt og sentralt.

- Opplever du i det fulle og hele at det er behov for et Nett-
verk i PPF?
Så absolutt! Det er behov for Nettverket. Jeg ser på etaten som en 
spesiell arbeidsplass. Så lenge en er i arbeid har en relasjoner med 
en gruppe som står  hverandre nær. Når en er blitt pensjonist blir det 
forandring, kollegene er borte, ingen har behov for ditt råd, du står 
alene. Jeg tror Nettverk er til stor hjelp.

- Har du inntrykk av at PPF fyller en rolle blant norske politi-
pensjonister?
- Jeg tror PPF spiller en viktig rolle for politipensjonistene. Veldig 
mange, ja, kanskje de aller fleste av oss har hatt en tilhørighet til 
etaten i ca. 40 år, og med så pass lang arbeidstid samme sted har en 
fått mange gode vennskap. Med PPF har en fått en god arena hvor 
vennskapet kan pleies videre. Mange opplever å bli alene i livet, og 
da vil tilbudene fra foreningen være av veldig stor verdi. 

- Hva er ditt ønske for organisasjonen vår - PPF?
- Mitt ønske for PPF er at organisasjonen er samlende for alle som 
har hatt sitt arbeid innen politi-Norge. Det er viktig at organisasjonen 
bidrar til at medlemmene får et godt sosialt og aktivt pensjonistliv.

Lensmannsbetjent Lars Tolo på Giske lens-
mannskontor på 1990-tallet.

Lensmannsbetjent Lars Tolo på stoppost 
i en trafikkontroll 1987. (Pressebilde fra 
Sunnmørspostens arkiv.)

Hans-Eirik Pettersen og Lars 
Tolo - de to siste lensmennene 
i Giske lensmannsdistrikt. Foto 
Eli Anne Tvergrov. 

Fire lensmenn samlet på Giske lensmannskontor 
rundt år 2000. Lars Tolo (nr. 1 fv), Øyvin Grimnes 
(nr. 2 fv), Leif Sørland (nr. 3 fv), Jens Bøen (nr. 4 fv). 
Foto Sunnmørsposten.
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Jeg ble ansatt som politifullmektig ved Oslo politikammer 8. 
juli 1968. Den første tiden var jeg på Forseelsesavdelingen. I 
1972 ble jeg overført som politifullmektig til Kriminalavde-
lingen på Victoria Terrasse. Det var en helt annen politifaglig 
tilværelse på «Krimmen» som den da ble kalt, med meget 
dyktige polititjenestemenn og ledelse.

Kriminalavdelingen så sin ære i å etterforske alle anmeldelser, hvor 
blant annet Kriminalvakten reiste ut til alle innbrudd og tok avhør 
og fingeravtrykk. Politimester Rolf Solem med kontor på Møllergaten 
19 forsto nødvendigheten av å følge opp behovet med tilstrekkelig 
antall tjenestemenn og økonomi, og ga en romslig fullmakt til krimi-
nalsjefen. 

Sak med betydning for resten av livet
Plutselig en dag i 1975 fikk jeg den saken som skulle få betydning 
for resten av mitt liv, og medføre mer enn 40 års virke som forsker 
og utreder av tiltak mot datakriminalitet, både nasjonalt og interna-
sjonalt. Forskningsvirksomheten kom i tillegg til stillingene som poli-
tiembetsmann og senere dommer, sorenskriver og pensjonist. Det er 
beskrevet slik i Norsk Politihistorisk Årbok for 2016:

«Som politifullmektig ved Kriminalavdelingen i Oslo politikammer 
hadde jeg i 1975 økonomisk kriminalitet som spesialområde. En dag 
ble jeg innkalt til Kriminalsjefen og forvist to identiske ihendeha-
verobligasjoner i Shell, som var oversendt fra Den norske Creditbank. 
Jeg ble gitt i oppdrag å lede etterforskingen av den såkalte «Obliga-
sjonssaken» som omhandlet ca. 3 000 kopier av ihendehaverobli-
gasjoner til en verdi av tre millioner kroner, som var foretatt på far-
gekopieringsmaskiner. Etter omfattende spaning ble det kl. 06.00 
en morgen gjennomført samtidig pågripelse av seks gjerningsmenn, 
med bistand av en styrke på ca. 50 polititjenestemenn. En av de 

Datakrim i Norge - NC3 er siste skudd 
på stammen med tverrfaglig kompetanse 
Av pensjonert sorenskriver Stein Schjølberg

største økonomiske straffesaker i Norge på den tid ble etterforsket 
og pådømt.»

Etterforskingen ble gjennomført i et utmerket samarbeid med to dyk-
tige etterforskere, politiførstebetjentene Kaare Kongsfjeld og Leif Ta-
kle. Dette var økonomisk kriminalitet med bruk av ny teknologi som 
den moderne tekniske utvikling i 1970-årene hadde åpnet mulighe-
ter for, med nye utfordringer for etterforsking og påtale av straffbare 
handlinger. 

EDB-ballen begynner å rulle
Justisdepartementet innvilget forskningsmidler til prosjektet «Da-
tamaskinassistert kriminalitet». Samarbeidet med Avdeling for EDB 
spørsmål, Universitetet i Oslo førte i første omgang til seminarvirk-
somhet i september 1977 i de skandinaviske hovedsteder sammen 
med politi- og universitetsmyndigheter i Stockholm, København og 
Oslo. Deretter til studieturer i mange land, samt at jeg i 1981 ble 
invitert til et års forskningopphold på Stanford Research Institute (SRI) 
i Menlo Park, California. Jeg deltok i et forskningsprogram som het 
Computer Security Program i et år fra august 1981 som en Interna-
tional Fellow.

Interpol organiserte det første internasjonale seminar om etterfor-
sking av computer crime i St. Cloud ved Paris den 7.-11. desember 
1981. Seminaret ble betegnet som «The First Interpol Training Semi-
nar for Investigators of Computer Crime». Det deltok 66 etterforskere 
og delegater fra 26 medlemsland. Jeg bisto Interpol med seminaret 
og holdt tre foredrag.

Økokrim ledet den første etterforskningen
Økokrim ble den første ledende institusjon for etterforsking av da-
takriminalitet, og de utviklet en spesialisert kompetanse i 1990-åre-
ne. Økokrim sendte i juni 1994 en rapport til Justisdepartementet 
som inneholdt flere forslag til tiltak for politiet og påtalemyndighe-
ten. Økokrim utarbeidet et hefte som omhandlet etterforsking og 
iretteføring av datakriminalitet - utgitt i november 1995. Etter for-
slag fra Økøkrim ble det i mars 2001 besluttet å etablere Politiets 
datakrimsenter med lokaler på Bryn i Oslo. Senteret skulle være en 
kombinasjon av et nasjonalt polititjenesteorgan for å forebygge, et-
terforske og påtale datakriminalitet, og et kompetanseorgan for å 
utvikle nye kunnskaper om metoder og teknologi i kriminalitetsbe-
kjempelsen. Politiets datakrimsenter ble offisielt åpnet 15. mai 2003 
og ble senere underlagt Kripos. 

En ny historisk milepæl ble etableringen av Nasjonalt cyberkrimsen-
ter (NC3) ved Kripos. 
NC3 ble offisielt åpnet i januar 2019 av Justisminister Tor Mikkel Wara 
som uttalte ved åpningen at NC3 skal bli en spydspiss for politiet 
i bekjempelsen av kriminalitet og trusler i det digitale rom. I 2021 
skal senteret bli et nasjonalt kunnskaps- og kompetansesenter innen 

Stein Schjølberg.
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teknologirelaterte politioppgaver med omlag 200 medarbeidere. I 
januar 2021  ble det opplyst at det var rundt 115 ansatte og at mål-
settingen var 150 medarbeidere innen utgangen av 2022.

Det nasjonale cyberkrimsenteret (NC3) på Kripos har en etterfors-
kningsmessig politifaglig og teknologisk kompetanse fullt på høyde 
med de fremste land i verden.  Norge er godt rustet til å oppklare 
cyberkriminalitet og samarbeider globalt gjennom internasjonale 
nettverk i Europol og Interpol. 

Litt om IKT-utviklingen i politiet 
En samlet Kontrollkomite i Stortinget fant i 2013 det kritikkverdig at 
Justisdepartementet ikke hadde gjort mer for å få fortgang i IKT ut-
viklingen i politiet og i straffesakskjeden, og viste til at dette var en 
problemstilling departementet har vært vel kjent med. Manglende 
utvikling av IT-systemer i politietaten var en av hovedårsakene til at 
68 personer ble drept på Utøya 22. juli 2011. 

Gjørv-kommisjonen uttaler: Ledelsen i SMK, Justisdepartementet og 
POD sviktet både med hensyn til praktisk gjennomføring av vedtatte 
og stort sett ukontroversielle tiltak, og manglende utvikling av IKT. 
Og konkluderer: «Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på 
Utøya sviktet. En raskere politiaksjon var reelt mulig. Gjerningsman-
nen kunne ha vært stanset tidligere 22/7». Kommisjonen har rede-
gjort for at Oslo politidistrikt mottok flere meldinger få minutter etter 
eksplosjonen i regjeringskvartalet: «Blant disse var observasjonen 
av en uniformert og bevæpnet person som kort tid før eksplosjonen 
hadde kjørt fra området i en bil. Meldingen ble ringt inn på politiets 
nødtelefon cirka kl. 15.35 og ble mottatt av en ekspedient på poli-
tidistriktets sentralbord. Personen som ble observert, skulle vise seg 
å være Anders Behring Breivik på vei bort fra området, etter å ha 
parkert bombebilen i regjeringskvartalet. For å forsikre seg om at 
informasjonen kom raskt frem, skrev hun en kort melding på en lapp, 
gikk straks inn på operasjonssentralen og la den på operasjonsleders 
pult.»  Først kl. 15.56 ble melder kontaktet av en operatør på Ope-
rasjonssentralen. Operatøren hadde tilfeldigvis blitt oppmerksom på 
lappen, som hadde ligget på pulten ved siden av henne. Hun ringte 
på telefon til en patrulje i Beredskapstroppen kl 16.05, men patruljen 
fant opplysningene for vage til å sette iverk tiltak. En politibil fra Ag-
der politidistrikt kjørte bak Breiviks bil ut av Oslo. Bilene møttes igjen 
ved Lysaker kl. 15.57, og politibilen kjørte etter Breivik mot Sandvika 
helt til han tok av E18 på vei til Utøya. Gjerningsmannen kunne ha 
vært stoppet i Oslo eller på vei til Sandvika. Samtlige liv på Utøya 
kunne ha vært spart. «Den gule lappen» avdekket at det ville ha 
bidratt til en raskere politiaksjon dersom man hadde hatt anledning 
til å sende tekstbasert informasjon. 

I tillegg viste Gjørv-kommisjonen til at departementet i de senere 
år i tildelingsbrevene hadde skrevet at: «Politiets nåværende IKT-in-
frastruktur er teknologisk utdatert og viser en økende tendens til 
driftsforstyrrelser. Dette rammer politiets tjenesteproduksjon, og 
har alvorlige konsekvenser i forhold til politiets beredskap.» Politi-
ets operative loggsystem var fra 1994, mens straffesaks-systemet 
hadde røtter enda lengre tilbake. «Det er mange av Gjørv-kommisjo-
nens tiltak som vi har nikket til, men som ikke er prioritert foreløpig. 
De er heller ikke finansiert. I nordisk sammenheng står vi igjen på 
perrongen, Vi må få marsjordre fra politikerne om hvordan politiet 
skal organiseres.»  (Politidirektørens uttalelse i Dagens Næringsliv 
2.8.2014). 

«De kriminelle beveger seg mot fremtiden, mens vi teknologisk er 
på et steinaldernivå. Gud vet hvor mange prosjekter POD har satt i 
gang, der det har gått ut på dato før anbudsrunden er over. Det var 
jo dette Gjørv-kommisjonen pekte på.» (Uttalelse fra leder i Oslo 
Politiforening i Aftenposten A-magasin 4.7.2014). 

Hva har skjedd? Hvordan kan Norge og norsk statsforvaltning ha 
fulgt så dårlig med på utviklingen av IKT? Skyldes det dårlig ledelse, 
manglende koordinering og prioritering, eller manglende gjennom-
føringskraft? 

Gamle datasystemer
Gjørv-kommisjonen legger til grunn at gjennom nesten 10 år med 
egenevalueringer, revisjoner, og konsulentrapporter var de sto-
re svakheter ved politietatens IKT-løsninger godt kjent for ledelsen 
både i POD og i Justisdepartementet. Politiet hadde ikke adgang til 
selv den enkleste teknologi for å kunne sende skriftlig informasjon 
til personell og tjenestebiler. Justisdepartementet og POD var enige 
om at IKT- situasjonen i politiet var «bedrøvelig». Det må legges til 
grunn at det var liten fokus eller interesse i POD for IKT utviklingen 
i politietaten helt fra direktoratet ble etablert og frem til 2009/10. 
Datasystemene i politiet var foreldet. Politiets data- og materielltje-
neste (PDMT) foreslo et alarmsystem i 2006 og 2009, integrert med 
politiets operative system (PO), men POD ønsket det ikke. POD valgte 
selv heller ikke å ha egen PC for å motta riksalarmer. Det var kritikk-
verdig at risikoerkjennelsen for terrortrusler i POD og politiet var så 
lav i 2011, til tross for at PST i 2007 hadde advart mot terroranslag fra 
ekstreme islamistiske grupperinger. Et robust, velfungerende og ut-
prøvd system for felles og rask varsling av en hendelse i politietaten 
fantes ikke den 22 juli. 2011.

2021 – vi venter
Det anslås at kjøp og bruk av IKT-konsulenter/IKT-tjenester for utvik-
lingen av ny IKT i politiet hittil i perioden 2015-2020 har kostet ca. 2 
milliarder kroner. Vi venter spent på hva som vil skje i 2021. 

Det ble en trist begynnelse i 2021. Riksrevisjonen har i en undersø-
kelse av politiets innsats mot kriminalitet ved bruk av IKT, Dokument 
3:5 (2020–2021), som ble oversendt til Stortinget 2. februar 2021  
har blant annet uttalt:

Politiets evne til å avdekke og oppklare IKT-kriminalitet har klare 
svakheter som samlet sett er alvorlige, tips og etterretning om inter-
nettrelaterte seksuelle overgrep øker og utfordrer politiets kapasitet, 
politiet mangler kapasitet til å møte utviklingen innenfor økonomisk 
IKT-kriminalitet, og IKT-kriminalitet har i liten grad vært prioritert av 
Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet. 

Kriminaliteten har 
flyttet seg fra gata til 
data. Det har dess-
verre ikke politiet, sier 
Riksrevisor Per-Kristian 
Foss.

Stein Schjølberg og Kåre Kongsfjeld
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Etter Befalsskolen (BSIN) og plikttjenesten sommeren 1958, var 
det tid til å tenke på livet videre, utdannelse, men hva? Usikker 
som jeg var fortsatte jeg i Forsvaret. Det var et trygt sted. 

Senhøstes 1958 så jeg en annonse hvor det ble søkt etter en mid-
lertidig konstabel til Hammerfest politistasjon. Det som fanget min 
oppmerksomhet var lønnen; langt bedre enn å være troppsbefal i 
et geværkompani i Brig N. Jeg søkte, og på nyåret 1959 var jeg i 
Hammerfest som midlertidig konstabel. I løpet av noen dager var jeg 
i turnustjeneste. Det var en bratt læringskurve. 

Politiyrket var noe jeg overhodet ikke hadde hatt i mine tanker. Jeg 
var kommet til at å fortsette i Forsvaret var det som  kom til å bli 
mitt fremtidige yrkesvalg. Forsvarets Gymnas - og så Krigsskolen. Tre 
kamerater fra klassen fra befalsskolen var på vei i samme retning. 

Polititjenesten fant jeg meg meget godt til rette med, spesielt mot-
takelsen jeg fikk av foresatte og kolleger. Lesing- og studier av Po-
litiinstruksen i lommeformat var innledende kunnskap til politiyrkets 
mangfold.

Hammerfest i 1959 var et spesielt sted. Det var ingen landeveis-
forbindelser til omverden gjennom vinteren. Det som holdt byen i 
kontakt med omverdenen, var Hurtigruten og godsbåtene som seilte 
langs kysten. Den eneste gaten som ble brøytet var fra sentrum til 
sykehuset. En strekning på 2-3 km. Det var mørkt døgnet rundt.

Det er mange hendelser som har festet seg. En dag fikk jeg utle-
vert våpen.  Våpen var ikke noe nytt, det hadde vært en dagligdags 
ting i to år. Pistol av type Browning 1910 modell; kanskje mer egnet 
som kasteredskap en våpen, så en Suomi maskinpistol og endelig en 
Mauser karabin og rikelig med ammunisjon med beskjed fra over-
betjent Johannes Sneve: «Når dagene lysner, så dra inn på øya og 
tren!»  Mitt spørsmål var: «Hvor skal jeg oppbevare dette? - Jo, under 
senga! - Vel nok hadde jeg hybel hos politibetjent Egil Sunderø, se-
nere lensmann i Sauda, men...? Ut over senvinteren ble det mange 
skiturer innover Kvaløya i jomfruelige omgivelser for å skyte på blink! 

Ellers lærte jeg at politiet er en serviceetat. På engelsk er det et godt 
og dekkende uttrykk - «civil servant»,  være tilstede og alltid tilgjen-
gelig for publikum. Døra til politistasjonen skal aldri være stengt!

«Hva i all verden skulle jeg velge?»
Kjell Oskar Johansen ser tilbake

I ettertid har jeg også forstått hvilken autoritet politiet hadde. Nesten 
uansett hva som hendte, var politiets nærvær nok. Det var svært 
sjelden det var nødvendig å la autoritet gå over i tvang og maktbruk. 
Selv en 21-årig midlertidig politikonstabel nøt denne autoriteten! Til 
og med fulle engelske trålergaster lot seg tilrettevise!

En kveld ringte en fiskeskipperfrue fra Vestlandet. Hun hadde ikke 
hørt livstegn fra mann, båt og mannskap på flere dager. Jeg måtte 
hjelpe henne med en etterlysing.  

Oppvokst i et kystmiljø var dette greit. Nødvendig notater tatt og vi-
dereformidlet til Honningsvåg kystradio - og etterlysning kringkastet.

Kort tid etter at etterlysningen var ute, mottok jeg telefon fra en hel-
ler brysk politifullmektig Sigurd Müller, en ordentlig dragelse. Hvem 
hadde autorisert dette? - Jeg selvfølgelig, hvem andre?! - Vær klar 
over at slik myndighet ikke ligger på ditt bord, unge mann! Denne 
«herre/tjener»-relasjonen, har om ikke plaget meg, så vært et irrita-
sjonsmoment i nesten hele mitt nær 40-årige politiliv. Kort tid etter 
ringte skipperfruen og takket for hjelpen, alt vel!

Politiet står ofte i førstelinje når det gjelder mennesker med psykis-
ke lidelser. Vakt på sykehuset over pasienter med psykiske plager 
var vanlig gjennom vinteren 1959. Kunnskap og forståelse for dette 
helseproblemet er en del av politihverdagen, og erfaring og innsikt 
er avgjørende for adekvat og fornuftig inngripen i forstyrrede men-
neskers agering. 

Hammerfest var en fredelig by. Jeg kan knapt huske anmeldelser om 
innbrudd og tyveri, mange bodde elendig i gamle tyskerbrakker - 
«tusen hjem» fra krigens dager uten sanitæranlegg og innlagt vann. 
14 år etter krigen var Hammerfest ikke gjenreist, men langt på veg å 
reise seg fra ruinhaugen fra 1945.

På vårvinteren gjorde overbetjent Johannes Sneve meg oppmerksom 
på at det skulle tas opp politiaspiranter fra Møre, Trøndelag, Nordland 
Troms og Finnmark i Trondheim i løpet av mai. Jeg måtte søke. Slik 
ble det. Jeg reiste på 1. klasse med Hurtigruten og ikke noe trekk i 
lønn for de dagene dette tok! Jeg søkte og ble innkalt til opptaks- 
prøve.

På våren hadde jeg sendt søknad til Forsvarets Gymnas i Halden. Min 
nærmeste nabo viste seg å være oberst Wilhelm Due, nå sjef for 
Finnmark Landforsvar. Han kjente meg igjen fra Brig N.  Jeg hadde 
nemlig vært vaktkommandør i Heggelia noen ganger og Due husket 
å ha sett meg. Med hans hjelp ble søknaden til Forsvarets Gymnas 
formidlet tjenesteveg. Før reisen til Trondheim mottok jeg svar om 
at jeg var opptatt som elev og skulle møte der i slutten av august.

En dag i mai  møtte jeg på appellplassen i Hornemannsgården, Kon-
gensgate, Trondheim og Strinda politikammer. Gårdsplassen var full 
av flere titalls søkere. Min første tanke var: Dette er det ingen mulig-
het til å lykkes med. Vi ble orientert om at 13 skulle tas opp. - Opp-
taksprøven varte i 2-3 dager, grundige legeundersøkelser m.m. En 
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Mitt engasjement i Nordmøre og Romsdal PPF startet i 2014, 
og har vært innom flere funksjoner da det var utfordringer 
med å bekle disse. Vi manglet f.eks. kasserer i over 1 år, noe 
som medførte store utfordringer i forhold til økonomi og med-
lemskontigent.
En periode var faktisk nedleggelse et tema. 

I slutten av 2018 hadde foreningen 59 medlemmer, og pr. d.d. er det 
81 medlemmer. Den automatiske overføringen har ført til forholdsvis 
stor økning av medlemsmassen. Det var ikke noen slik overføring i 
2013 da jeg pensjonerte meg. Måtte da ordne opp med medlemskap 
og forsikringer på egen hånd. Den automatiske overføringen har vært 
veldig grei å forholde seg til både for lokallaget og forbundet. Det er 
positivt at foreningen har fått så mange nye og «unge» medlem-
mer, som forhåpentligvis vil være med på å bidra i lokallaget i årene 
fremover.

Siste året har vært veldig utfordrende med tanke på møtevirksomhet, 
lån av lokaler og tilbud til medlemmene. I 2019 ble planlagt busstur 
til Smøla som avlyst på grunn av dårlig vær. Vi startet igjen å planleg-
ge ny sommertur med buss i 2020. Den satte pandemien en effektiv 

Nordmøre og Romsdal PPF var truet av nedleggelse
stopper for. Det samme med julebordet som de siste årene har blitt 
avholdt på Bjartmars kro på Averøy. Dette stedet ble bevisst valgt 
med tanke på kjøretid både fra Molde og Kristiansund.
Det eneste styret kunne bidra med å gjennomføre for andre år på 
rad var en reflekstelling på høsten, på oppdrag av Trygg Trafikk. Det 
gav et kjærkomment tilskudd til foreningskassen som skal komme 
medlemmene til gode når for-
håpentligvis pandemien er un-
der kontroll og vaksine er satt.

Styret har nå en fornuftig for-
deling av funksjonene mellom 
Kristiansund og Molde. Vi holder 
telefonisk kontakt ved behov, 
men ønsker oss en normalsitu-
asjon hvor medlemmene kan 
møtes igjen.

Arild Angen, leder, 
Nordmøre og Romsdal

forutsetning for å være kvalifisert søker var gjennomført militærtje-
neste og klassifisert som stridende A.

Det var ingen fysiske tester, løping/styrketester el., men etter det jeg 
kan huske en norsktest med gramatikk/skrivetest, og ulidelig mye 
venting.

Opptaksprøven ble  avsluttet med møte for Opptaksnemnden under 
ledelse av politimester Erling Østerberg som var en myndig herre! En 
seanse jeg ikke husker noe fra!

Jeg forlot Trondheim med at politiaspirant kom jeg ikke til å bli. Min 
forsikring var Forsvaret. - Etter noen uker kom det svar fra Trondheim. 
Jeg var tatt opp   som politiaspirant med  oppmøte i Trondheim 22. 
august. Svar snarest! - Jeg sto i spagat, Halden eller Trondheim? Over-
betjent Johannes Sneves råd var enkelt og avgjørende klart: Bli politi. 
Jeg sa fra meg plassen ved Forsvarets Gymnas.

Sommeren 1959 i Hammerfest ble en opplevelse, en ordentlig varm 
sommer. Fra vinter/vår til sommer  på et døgn, sol døgnet rundt, folk 
hadde ikke tid for å sove! Vegene var brøytet og åpnet, Hammerfest 
var igjen koblet til omverdenen.

Jeg fikk i oppdrag å kjøre utstyr til reinpolitipatruljene i politidistriktet. 
Det ble en stor opplevelse. Med politiets uniformerte Chevrolet var 
kjøreruten Porsanger, Hatter, Skaidi, Sennalandet, Masi, Kautokeino 
og noen steder jeg ikke husker. Dette tok flere dager og jeg bodde 
godt på hotell og gjestegiveri.

Jeg måtte alltid  avslutte dagen hvor det var et bilverksted eller ben-
sinstasjon, dekkutrustning var nemlig ikke av beste klasse. På dårlige 
grusveger ble det noen punkteringer, hadde derfor med ekstra hjul. 
Hjulskift ble en daglig rutine! 
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Kong  Olav og prinsesse Astrid gjestet Finnmark og Hammerfest med 
Kongeskipet, fortsatte til Honningsvåg og Nordkapp og videre øst til 
Kirkenes. Flere av oss reiste til Honningsvåg for å bistå under Kongens 
besøk.

Jeg fikk i oppdrag å være på Nordkapplatået sammen med en be-
tjent, ta i mot Kongen når han ankom. Kongen og prinsesse Astrid 
kom i drosje. Min oppgave var å ta imot Kongen, åpne døren slik at 
Kongen kunne stige ut, stå i giv akt og hilse til luen. Jeg hadde drillet 
dette, åpne døren, klar til å innta grunnstilling, men ingen konge steg 
ut. Kongen sov, et diskre blikk til prinsesse Astrid, løste floken!

Ellers så ingen hvor vi var, tett tåke innhyllet landskapet. Kongens 
retur ble i hht programmet. Jeg åpent bildøren og giv akt.

Denne vinteren og sommeren ble avgjørende for mitt yrkesvalg, uten 
dette oppholdet og introduksjon til politiyrket, hadde jeg aldri blitt 
politi. 

Etter to år, juni 1961, stod jeg med Politiskoleeksamenspapiret i  
hånden. 
Politiskoleåret var å regne som et stort privilegium, lønn kroner 1 
000 pr. mnd, kost for forpleining, uniform og husvære kroner 166 
pr. mnd., 6 på rommet og inventaret merket med den tyske ørn og 
hakekorset! 

Det var utlyst langt flere stillinger enn vi var avgangselever.  Vi kun-
ne velge og vrake. Det var bruk for oss alle! Av oss 13 som startet i 
Trondheim sensommeren 1959, ble 12 i yrket til pensjonsalderen!

Slik ble det!
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JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Homb Bjarne    31.07.1951 Direktemedlem
70 Steen Rolf     31.07.1951 Direktemedlem
70 Andersen Per Øistein   25.07.1951 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Lorentzen Ulf  Gunnar   23.07.1951 Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag
70 Flatabø Bjørg 22.07.1951 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70 Johansson Ole    20.07.1951 Politiets Pensjonistlag Telemark
70 Aamodt Odd Lauritz   19.07.1951 Follo Politiets Pensjonistforening
70 Helgheim Randi Flatla   17.07.1951 PST-pensjonistenes forening
70 Johansen Annbjørg Kristi 17.07.1951 Politiets Pensjonistforening, Vest-Finnmark
70 Singsaas Morten 15.07.1951 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
70 Solberg Torgunn Grete 13.07.1951 Politipensjonistene i Buskerud
70 Rolstad Helle 13.07.1951 Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
70 Nørholm Sture    12.07.1951 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord
70 Lunde Jan Inge   10.07.1951 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70 Aga Tor 07.07.1951 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70 Jørgensen Toralf     04.07.1951 Vest-Agder Politipensjonistlag
80 Pedersen Svein    27.07.1941 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
80 Knutsen, Nils Torbjørn   22.07.1941 Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
80 Bergland, Olaf     19.07.1941 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
80 Rygg Ola K   16.07.1941 Ringerike Politipensjonistlag
80 Moen Hallvard    09.07.1941 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
80 Ødegaard Ranmod    03.07.1941 Ringerike Politipensjonistlag
90 Vatne Rolf     17.07.1931 Politiets Pensjonistforening, Sunnmøre
90 Olsen Ada    16.07.1931 Direktemedlem
90 Hanssen Bjørg Karin   10.07.1931 Politipensjonistene i Buskerud

Vi gratulerer!
Dette er PPFs gratulasjonsliste over jubilanter fra juli til og med september 2021. PPF gratulerer sine 
medlemmer som har rund merkedag i tiden som kommer. Forandringer i denne listen kan forekomme.

Jubilanter i juli 2021

JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Nordang Arne    31.08.1951 Politiets Pensjonistforening, Troms
70 Langtind Tor Egil   30.08.1951 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
70 Haugen Anne 29.08.1951 Direktemedlem
70 Ystenes Kaspar    28.08.1951 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Rundgren Lise 27.08.1951 Direktemedlem
70 Haugevik Erik    23.08.1951 Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
70 Schnitler Peter Bakke 23.08.1951 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Reinsnos Olav    20.08.1951 Ringerike Politipensjonistlag
70 Dysthe Lillan    18.08.1951 Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
70 Nilsen Jarle    17.08.1951 Politiets Pensjonistforening, Salten
70 Stiegler Per    17.08.1951 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Skarpeid Dag Arnfinn   13.08.1951 Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
70 Jodalen Helge Lutro   12.08.1951 Politiets Pensjonistforening, Moss
70 Hansen Arve 11.08.1951 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
70 Hauge Unni Brit 11.08.1951 Direktemedlem
70 Schneider Arne Gerhard   10.08.1951 Politiets Pensjonistforening, Romerike
70 Bøe Jan Gunnar   09.08.1951 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Larsstuen Jan    08.08.1951 Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
70 Ribe Ågot 08.08.1951 Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
70 Klungseth Geir    04.08.1951 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Gundersen Else Sofie   04.08.1951 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Felde Hans Jørgen   01.08.1951 Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
80 Eklo Ann Mari   30.08.1941 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord
80 Haugland Jens    30.08.1941 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
80 Haugen Andreas 28.08.1941 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
80 Grov Asbjørn    19.08.1941 Politiets Pensjonistlag Haugaland og 
    Sunnhordaland
80 Evensen Aud Hoel   18.08.1941 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
80 Martinsen Jan Sigvart   17.08.1941 Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg
80 Ørjasæter Jon    11.08.1941 Politipensjonistene i Buskerud
80 Bårdseng Ole Petter   08.08.1941 Hamarpolitiets Pensjonistlag
80 Lien Dag Johannes 07.08.1941 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
80 Kentsrud Knut H.   06.08.1941 Oslo Politiets Pensjonistforening
80 Vihovde Anne Gurine   05.08.1941 Politiets Pensjonistlag Haugaland og 
    Sunnhordaland

Jubilanter i august 2021

JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Østlie Unni 30.09.1951 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Stangeland Svein Malvin   29.09.1951 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70 Haugland Nils Tore   27.09.1951 Politiets Pensjonistlag Telemark
70 Cleve Andreas    25.09.1951 Politiets Pensjonistlag Telemark
70 Wermskog Egil    24.09.1951 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Andersen Terje Reierstad   24.09.1951 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Falch Jan-Erik    23.09.1951 Direktemedlem
70 Engebretsen Thor Arne Martin 22.09.1951 Politiets Pensjonistforening, Solør
70 Hennum Arne Erik   22.09.1951 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Espedal Ole Kr.   14.09.1951 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70 Nikolaisen Normann    13.09.1951 Hamarpolitiets Pensjonistlag
70 Kristiansen Jan    13.09.1951 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Nilsen Kurt Rudin 11.09.1951 Mosjøen Politipensjonistlag
70 Isaksen Sverre    11.09.1951 Direktemedlem
70 Riksen Hans    10.09.1951 Politiets Pensjonistforening, Salten
70 Eik Reidun 10.09.1951 Lensmannsetatens Pensjonistlag Hordaland
70 Enoksen Klara Austrått   08.09.1951 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70 Seland Kari Torun 07.09.1951 Vest-Agder Politipensjonistlag
70 Rasmussen Inge Dagfinn 06.09.1951 PST-pensjonistenes forening
70 Frøiland Toril Hjellum 02.09.1951 Sogn og Fjordane L/P Pensjonistlag
80 Johansen Eva Anette   28.09.1941 Politiets Pensjonistforening, Salten
80 Thomassen Anders    23.09.1941 Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
80 Slåtten Steinar    21.09.1941 Oslo Politiets Pensjonistforening
80 Ueland Anne Olene 19.09.1941 Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
80 Born Gunther 15.09.1941 PST-pensjonistenes forening
80 Vigen Tore    11.09.1941 Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
80 Olsen Gudmund    01.09.1941 Politiets Pensjonistlag, Halden

Jubilanter i september 2021

I samarbeid med helsepersonell fra Kongsvinger kommune bidrar politi- 
pensjonistene til drift av Luftveisklinikken på svenskegrensa. Teststasjo-
nen er etablert på Øiermoen, på E-16 ved Riksåsen.

I tillegg deltar politipoensjonistene aktivt i vaksinasjon mot covid-19 
for innbyggere i Kongsvinger kommune. I Holthallen, Kongsvinger, er 
det etablert en vaksinasjonsstasjon. Politipensjonistene bidrar til orden  
i køen inn til vaksinestasjonen samt tilrettelegging inne på vente- 
plassene i hallen.

God sommer!

Kongsvingerpensjonister på grensa

Politipensjonistene Trond Ivar Øieren og 
Maja Elise Strand fra Kongsvinger 
kommune inne i Testbua på Øiermoen.

Politipensjonistene Reidar Ivan Skjønsfjell 
som passer på at kollega, politipensjonist 
Leif Nybråten finner seg godt til rette før 
han blir vaksinert.
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JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Østlie Unni 30.09.1951 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Stangeland Svein Malvin   29.09.1951 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70 Haugland Nils Tore   27.09.1951 Politiets Pensjonistlag Telemark
70 Cleve Andreas    25.09.1951 Politiets Pensjonistlag Telemark
70 Wermskog Egil    24.09.1951 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Andersen Terje Reierstad   24.09.1951 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Falch Jan-Erik    23.09.1951 Direktemedlem
70 Engebretsen Thor Arne Martin 22.09.1951 Politiets Pensjonistforening, Solør
70 Hennum Arne Erik   22.09.1951 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Espedal Ole Kr.   14.09.1951 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70 Nikolaisen Normann    13.09.1951 Hamarpolitiets Pensjonistlag
70 Kristiansen Jan    13.09.1951 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Nilsen Kurt Rudin 11.09.1951 Mosjøen Politipensjonistlag
70 Isaksen Sverre    11.09.1951 Direktemedlem
70 Riksen Hans    10.09.1951 Politiets Pensjonistforening, Salten
70 Eik Reidun 10.09.1951 Lensmannsetatens Pensjonistlag Hordaland
70 Enoksen Klara Austrått   08.09.1951 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70 Seland Kari Torun 07.09.1951 Vest-Agder Politipensjonistlag
70 Rasmussen Inge Dagfinn 06.09.1951 PST-pensjonistenes forening
70 Frøiland Toril Hjellum 02.09.1951 Sogn og Fjordane L/P Pensjonistlag
80 Johansen Eva Anette   28.09.1941 Politiets Pensjonistforening, Salten
80 Thomassen Anders    23.09.1941 Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
80 Slåtten Steinar    21.09.1941 Oslo Politiets Pensjonistforening
80 Ueland Anne Olene 19.09.1941 Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
80 Born Gunther 15.09.1941 PST-pensjonistenes forening
80 Vigen Tore    11.09.1941 Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
80 Olsen Gudmund    01.09.1941 Politiets Pensjonistlag, Halden

Retningslinjene for pensjonistnettverket ble vedtatt i forbunds-
styremøte nr. 6/2016 – 29.11 dette året. Hvem visste den gang 
at dette nettverket skulle komme til ekstra stor nytte litt over tre 
år i etterkant. Ingen tenkte under forarbeidet på en pandemi. 

I koronatiden – siden ca. 12.3.2020 – har nettverksmedarbeider-
ne – stort sett i alle våre foreninger – gjort en hederlig innsats. 
Som forbundsstyrets representant for nettverket så er jeg svært 
glad for den frivillige innsatsen som er lagt ned. Vanskelige 
stunder har kanskje blitt litt lysere for flere av våre medlemmer. 
En god samtale gjør godt hvis man føler seg ensom.

Jeg er fullstendig klar over at mange andre medlemmer - som 
ikke representerer nettverket - i tillegg har vist omtanke for 
kolleger som spesielt i koronatida har følt ensomheten tung og 
vanskelig. Takk til alle dere også.
Jeg for min del føler at hele «politigjerninga mi» har dreid seg 
om å hjelpe andre, men i de aktive årene gikk den innsatsen 
mest ut på å redde noen fra å «falle skikkelig utfor stupet.» Som 
pensjonister og medlemmer i samme forbund dreier det seg i 
dag om å bry seg om at alle i foreningene våre har det bra.

HURRA for Pensjonistnettverket 
i Politiets Pensjonistforbund 

Koronatida har «låst oss inne» i ensomhet. Vi var til å begynne 
med veldig redde for å bli smittet. Sist sommer lettet det litt, 
men så har det da virkelig slått til igjen. Jeg tror at alle vi pen-
sjonister har vært flinke til å følge de regler og påbud som etter 
hvert har blitt gitt. Vi har vært mye alene. Ingen felles trim, 
ingen medlemsmøter, ingen venner har kommet på besøk – 
heldigvis så har de fleste en mobiltelefon. 

Medlemmer – vær ikke redde for å ringe til en av de som har 
sagt seg villig til å vise omsorg og som tilhører nettverket nett-
opp i din egen forening. Det er ikke alltid like enkelt for nett-
verksmedarbeiderne å vite hvem av dere som til en hver tid 
trenger en håndsrekning. Kontakt leder i foreninga eller slå opp 
på hjemmesida til Politiets Pensjonistforbund – der står ei liste 
over hvem som tilhører nettverket. Hjelpen behøver slettes ikke 
å dreie seg om korona og ensomhet i den forbindelse. Mange 
kan slite med så mangt.

HURRA for gjensidig omsorg og omtanke!                                  

v/Martha Kalland

fredag 24.9.2021, kl.14.00 - søndag 26.9.2021, kl.10.00 tur/retur Oslo (Hjortneskaia) - Kiel

Alle jubilanter m/ ledsagere er velkommen til å være med.
Singel/ innvendig lugar kr.   3 100,-
Singel/utvendig lugar kr.   3 620,-
Dobbel/innvendig lugar kr.   5 350,-
Dobbel utvendig lugar kr.   5 540,-
Frokost pr. pers. pr. dag kr. 160,- må betales i tillegg.
Inkludert i prisen: Velkomstdrink, 2-retters middag med 
1 valgfri drikke.
Buffet på retur med 1 valgfri drikke. 

Invitasjon til 50-års jubileum
for uteksaminerte fra Politiskolen - våren 1971

Bindende påmelding innen 1.8.2021 til Hugo Aurdal,  hugoaurdal@gmail.com.
Betaling innen 1.8.2021 til bankkonto 1813 43 00813



Retur:

Politiets Pensjonistforbund
Gjerdrums vei 4 - 0484 Oslo

Ring PF Forsikring på 23 16 31 00

 

- før noe skjer...

PF Forsikring   |   Telefon 23 16 31 00   |   post@pfforsikring.no   |   pfforsikring.no


