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Å bety noe for noen

Koronapandemien endret hverdagen og livene 
våre. Fra det trygge og gode har vi kjent litt på 

uforutsigbarhet, restriksjoner og usikkerhet. Det 
oppleves belastende når vi ikke får anledning til å 
være sammen med familie, venner eller kunne opp-
leve fellesskapet med andre gjennom gode møte-
steder/sosiale samlinger. 

Nå åpner myndighetene gradvis opp samfunnet igjen – og takk for det, 
men fortsatt gjelder kravet til avstand og antall mennesker som kan 

møtes. Mange av PPFs medlemmer er i risikogruppen på grunn av alder, 
men også fordi enkelte har underliggende kroniske sykdommer. Vi må nok 
regne med og leve med enkelte restriksjoner lengre enn mange andre 
grupper.

De lokale pensjonistnettverkene har fulgt opp anmodningen om en  
ekstraordinær innsats i disse koronatider. Da personlig kontakt ikke var 

mulig har telefonen vært et nyttig verktøy for å få en prat med noen av 
våre medlemmer. Og tilbakemeldingene viser at de har de satt pris på 
det.  Vi har all grunn til å være stolte over nettverksordningen, og hvordan  
denne fungerer. Jeg vil gjerne takke alle som bidrar i det viktige arbeidet 
med å utgjøre en forskjell overfor tidligere kollegaer som trenger en sam-
tale og en oppmuntring i hverdagen. Takke dere som har lokale funksjoner 
i arbeidet, som sørger for at ordningen fungerer etter hensikten. Og en takk 
til Martha Kalland, som er styrets kontaktperson, og som er en særdeles 
dyktig og konstruktiv pådriver overfor de lokale nettverkene. Tusen takk!

PPF sendte 17.3. et brev til POD der organisasjonen stilte seg til disposi-
sjon for POD ved å i første rekke foreta en undersøkelse om hvem, og 

hvor mange av våre medlemmer som ville bidra i en gitt situasjon. Bak-
grunnen for henvendelsen var at vi kunne bidra dersom det skulle oppstå 
eventuelle ressursmessige utfordringer. 

Vi vet at det var mange medlemmer som var villige til å bidra i den  
nasjonale dugnaden. Men vi fikk ikke noe svar fra POD. Derfor sendte vi 

en påminnelse 1.4. Det var ikke ment som en aprilspøk fra vår side, men 
kanskje det ble oppfattet slik i POD - for først 28.4. kom svaret om at de 
ikke trengte oss. Jeg var litt overrasket over innholdet i svaret, og veldig 
overrasket over at POD trengte så lang tid for å respondere. Seks uker på å 
konkludere med at de ikke hadde behov for tidligere ansatte med rimelig 
høy erfaringskompetanse var urimelig lang tid. Det erkjenner også POD i 
svaret til oss. Følelsen av å ikke bety noe lenger meldte seg. Mange av 
våre medlemmer ønsket å bidra som en ressurs i disse dugnadstider, og så 
sitter en igjen med en følelse av tomhet – av å ikke bety noe lenger. Det er 
ikke bra, og det kan ikke være meningen at det skal være slik. Dette er et 
forhold som vi må løfte inn i våre samtaler med vår tidligere arbeidsgiver 
i Politidirektoratet.

Hold sammen, hold av hverandre, men fortsett å holde avstand - og ha 
en riktig god sommer!

Bjørn Egeli/forbundsleder
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En dag var det noen som snakket om at «verdens lengste 
halvmeter» er den som går mellom hodet og hjertet.

Hvis vi ser litt på dette og slår fast de kalde fakta som 
sier at enheten meter er et mål for lengde. Den eksakte  

verdien for 1 - en - meter er følgende: En meter er den  
lengden lyset tilbakelegger i løpet av 1/299 792 458 sekund 
i et tomt rom. Altså skulle en halv meter være halvparten 
av dette.  

Justervesenet i Norge er ansvarlige for å kontrollere at 
firma som tommestokker og linjaler har riktig lengde på 

produktene sine. Det er da en gammel meterprototyp som 
ligger i Det internasjonale byrå for mål og vekt i Sevre i Paris, 
og som Justervesenet i Norge har en kopi av, som blir brukt 
i denne kontrollen.

Men kan det som her 
omtales – «verdens 

lengste halvmeter» –  
måles i millimeter og lys? 
Neppe. «Verdens lengste 
halvmeter» er i denne 
konteksten fra noe skjer til 
vi får hjelp.

Jeg tenker ofte på dette når jeg går i Oslos gater. 
Hvis jeg faller om nå, hvor lang tid vil det da ta 

før noen kommer og hjelper meg? Før Legevakten 
kommer? Før politiet kommer? Før et med-
menneske kommer og hjelper meg?

I byen vår har vi det heldigvis slik 
at de aller, aller fleste av oss er 

hjelpsomme, hyggelige og vel-
menende mennesker som «trår 
til» når det trengs. Vi behøver ikke vente lenge 
før noen er der. Heldigvis.

Verdens lengste halvmeter 
– er den så lang?

Likevel leser vi ofte i avisene at «ambulansen kom for 
sent», «politiet var ikke der». Dessverre kan verken politiet 

eller noen annen være «alle steder på en gang». Politiarbeid 
er i 2020 beinhard prioritering.

Men dette har ikke noe med at «det er lang vei fra hodet 
til hjertet». Snarere tvert imot. Vi lever med dette, og vi 

roser oss ikke av alt det vi skulle gjort som vi ikke får gjort. 
Hos den enkelte polititjenestemann og kvinne er vi deri-
mot ikke et øyeblikk i tvil om villigheten til å hjelpe og tre  
støttende til der det skulle være behov for det.

«Du er sjøl ein liten svak en, du treng sjøl ein storebror», sier 
dikteren Einar Skjæråsen. Slik er det – uansett hvem vi er og 
hvor vi er. «Verdens lengste halvmeter» bør ikke være så 
lang; altså kortest mulig vei mellom hjerne og hjerte. Det er 

slik vi vil ha det – koronavirus eller ikke.

Jørn-Kr. Jørgensen
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- Politiets Pensjonistforbund må hele tiden 
utvikle seg for å tilpasses nye endringer og  
behov. PPF har flere utredninger, og for å fortelle 
noe om hva styret arbeider med, kan jeg nevne  
vår kommunikasjons- og informasjonsteknologi, 
våre vedtekter og vi ser på muligheten for å ta 
begravelsesstøtte inn i forsikringsordningen. Alt 
dette gjøres for å imøtekomme tidens og med-
lemmenes krav og ønsker. 

PPF forbundssekretær, Magne Rustad, forteller villig vekk 
når vi spør. Etter flere måneder i stillingen, har han nå gått 
seg varm og har meninger om hva som rører seg – både i 
styret, på forbundskontoret og i organisasjonen. Som en av 
PPFs mest sentrale tillitsmenn har Politipensjonisten derfor  
snakket med han både om arbeidet som forundssekretær og 
om han litt mer privat.

- Hvorfor valgte du å si ja til vervet som forbunds- 
sekretær?
- Svaret er todelt. Jeg har drevet mye med organisasjons- 
arbeid; et arbeid jeg trives med. Og så synes jeg det er  
hyggelig å kunne gjøre noe for andre, være litt til nytte i 
samfunnet generelt og spesielt i forhold til «gamle» kolleger.

Forbundssekretær Magne Rustad:

Fornøyde pensjonister er svært 
gode ambassadører for politiet

- Hva er den viktigste saken PPF arbeider 
med våren og sommeren 2020?
- I disse tider med koronavirus er den viktigste  
saken for PPF å vise at vi ønsker å bidra i den 
pågående samfunnsdugnaden. Mange kolle-
gaer, lag og foreninger har tatt kontakt med 
forbundskontoret og stilt seg til disposisjon. 
Allerede den 16. mars kontaktet PPF Politi-
direktoratet (POD) hvor vi informerte om et 
stort engasjement i vår organisasjon og at vi 
står til disposisjon for direktoratet.

- Kan du si litt om andre saker PPF  
arbeider med for tiden?
- PPF jobber kontinuerlig med å trimme  
organisasjonen. Når et sittende styre får av-

løsning er det et mål at vi kan levere fra oss organisasjonen 
i litt bedre forfatning enn da vi tok over. Slik har det vært for 
dem før oss - vi skal bidra til at det fortsetter.

- Du leder bl.a. det utvalget som arbeider med PPF  
informasjons- og kommunikasjonsstrategi. Kan du si 
noe om dette arbeidet?
- For to år siden lanserte vi en ny hjemmeside, noe som var 
et betydelig løft for vår organisasjon. Interessen for hjemme-
siden har økt, noe som selvfølgelig også skyldes den gene-
relle utviklingen i bruken av digitale media. Etter vedtak på 
Landsmøtet 2019 har vi iverksatt et prosjekt for å se hvordan 
både bladet vårt og hjemmesiden hver for seg og i samspill 
kan utvikles videre. Arbeidet er organisert med en arbeids-
gruppe og en referansegruppe med forbundsstyret som be-
sluttende organ. Så langt har vi kartlagt muligheter, foretatt 
en spørreundersøkelse og arbeidet med forslag til innhold og 
administrasjon av mediene.

- Det er mange som savner PPFs lommealmanakk.  
Er denne borte for godt?
- Almanakken ble avviklet av Lansdsmøtet 2019 med  
virkning fra 2020. Grunnlaget for beslutningen var den at  
forundersøkelser viste at ca. 10 % av medlemsmassen  
brukte almanakken og at andelen var synkende. For for-

Planer legges og planer smis. 
Magne Rustad er i fremste rekke i PPF.
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bundsstyret er det en kontinuerlig prosess å avveie hvordan 
forbundets midler kan benyttes til medlemmenes beste. 
I denne saken ble det vurdert dit hen at å bruke 130 000  
kroner på almanakken ikke lengre har samme prioritet, men 
vi følger nøye med på de innspill vi får og hvis situasjonen 
skulle tilsi at vedtaket bør revurderes, så er det forbunds- 
styrets oppgave å ta dette opp på ny.

- Kan du fortelle litt om ditt politiliv?
- Etter aspiranttiden i Oslo og endt politiskole i 1980,  
jobbet jeg i 4 år ved Asker & Bærum politikammer før det ble 
Ringerike, senere Nordre Buskerud politidistrikt, hvor jeg ble 
værende nesten hele yrkeslivet ut. Jeg har i denne tiden hatt 
flere forskjellige roller og det har også blitt noen avbrekk. 
De første årene besto av ordenstjeneste og UP tjeneste før 
jeg tok en tilleggsutdanning innen etterforskning av økono-
misk kriminalitet. I 1994 fikk jeg i oppgave å bygge opp et 
personalkontor og siden ble det større og mindre prosjekter 
nærmest kontinuerlig. Alt fra innføringen av data i politiet 
til omorganisering av politidistriktet. I 2003 ble jeg leder av  
Fellesoperativ enhet. Nye måter å organisere politidistriktet  
på og ny teknologi krevde nye ressurser og flytting av  
ressurser.

- Videre har det blitt en del instruktørvirksomhet, distrikts- 
sekretær i Trygg Trafikk, engasjement ved Politihøgskolen  
(PHS), adskillig tilleggsutdanning, bl.a. i beredskap i regi av  
universitet og studie i Høgere redningstjeneste i Sverige i 
regi av POD, lederutdanning og prosjektledelse for å nevne 
de av lengre varighet. I perioden 1996 til 2000 var jeg til-
knyttet et prosjekt i regi av de Forskningsetiske komiteer. I 
en to-års periode rundt årtusenskiftet hadde jeg permisjon 
fra politiet til fordel for en stilling som senior prosjektleder 
og senere leder av prosjektlederavdelingen i Merkantildata.

- Du er tjenestemann og ble politiinspektør. Hvordan 
var det?
- Det har ikke vært et bevisst valg. Det er vel snarere et  
resultat av at jeg trives best med nye utfordringer når  
arbeidsoppgaver blir rutiner og at jeg har søkt videreutdan-
ning. Sånn sett så har det på en måte bare blitt slik. Da var 
det veldig naturlig å avslutte yrkeslivet i POD. Her fikk jeg 
interessante oppgaver med å gå beredskapsvakter og være 
en del av den operative staben, utarbeide beredskapsplan 
for POD, være liaison i Utenriksdepartementet (UD) og ikke 
minst være prosjektleder for nytt operativt system i politiet, 
kalt OPERA. 

- Hva er den største utfordringen du som politimann 
har stått oppe i?
- Uten tvil 22/7. Dette var i ferien, og kona og jeg var i en 
butikk på Dokka da jeg ble varslet av fungerende stabssjef 

om skyting på Utøya og bombe-eksplosjon i Oslo. Vi slapp 
det vi hadde og løp til bilen. Jeg dro rett på jobb, og der ble 
jeg værende nærmest uavbrutt i 5 døgn. Da sluttet kroppen 
å fungere. Etter hvert fikk vi organisert arbeidet bedre, men 
presset vedvarte langt utover høsten. Alt ved disse hendel-
sene var helt usannsynlig og ute av alle proporsjoner. Ingen 
kunne forestille seg det de havnet opp i. Samtidig var jeg 
overveldet og rørt over alle som uoppfordret bistod fra nær 
og fjern. 

- Og hva er den største utfordringen til PPF frem mot 
landsmøtet 2021?
- Når dette intervjuet gjøres er vi i en situasjon hvor landet 
stenges ned og det er uvisst hvor lenge den pågående situa-
sjonen med Coronaviruset vil vare. For PPF har det vært viktig 
å formidle til POD at vi ønsker å bidra og at vi er her dersom 
det er ønskelig med vår bistand.

- De pågående prosjektene om ny informasjons- og  
kommunikasjons-strategi og revisjon av våre vedtekter skal 
ferdigstilles i perioden. Arbeidet med vedtektene omhandler 
også instruksene for valgkomiteen og kontrollnemden samt 
statuttene for hederstegnutvalget. Utvalgets arbeid skal  
legges frem for Landsmøtet i 2021 og det er knyttet stor  
interesse til hvilke problemstillinger som blir avdekket og  
forslagene til løsninger.

- Og hva er ditt fremste ønske for PPF?
- Mitt fremste ønske for PPF er at organisasjonen kan få bedre  
rammebetingelser og dermed muligheten til å ta vare på og 
serve medlemmene enda bedre og videreutvikle arbeidet 
med organisasjoner vi bør ha et nærmere forhold til. Etter et 
langt yrkesliv er det vårt mål å bidra til at flest mulig av våre 
medlemmer får et godt liv. Fornøyde pensjonister er også 
svært gode ambassadører for politiet, sier Magne Rustad.
        

Jørn-Kr. Jørgensen

Til venstre: Forbundssekretær Magne Rustad på Landsmøte i PPF.
Til høyre: PPF har kontorer sammen med Politiets Fellesforbund i 
Nydalen. Her er Magne Rustad sammen med forbundsnestleder 
Martha Kalland og forbundsleder Bjørn Egeli.
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Politipensjonist Jan Rygg begynte som aspirant 
i Bergen i 1967 og gikk ut av Politiskolen som  
kullets yngste i 1969. Han ble beordret til Asker og 
Bærum politikammer etter skolen og ble værende 
der til han pensjonerte seg i 2005. Han var inn-
beordret til Justisdepartementets politiavdeling 
i to omganger og var Nordisk liaison (narkotika- 
sambandsmann) i Storbritannia i tre år. Meste- 
parten av sin tjenestetid var han ved  kriminal- 
avdelingen, men fem år som vaktsjef ved ordens-
avdelingen beskriver han som «en fantastisk tid».

- Du er aktiv i Politipensjonistnettverket i Oslo politi-
distrikt og har nedslagsområde i Asker og Bærum. Kan 
du si noe om hvordan dere har lagt opp arbeidet?
- Vi er ca 125 pensjonister i vår forening. Vår viktigste  
arbeidsredskap er medlemslisten med nødvendige kontakt- 
opplysninger om den enkelte. Vi er nå 6 medlemmer i nett-
verket og vi møtes minst 2 ganger i året hvor vi gjennomgår 

PPFs Pensjonistnettverk – Jan Rygg rapporterer:

Noen brydde seg om meg!

denne listen. Vi har god oversikt over hvem som benytter seg 
av de forskjellige tilbud som pensjonistlaget tilbyr og vi priori-
terer derfor dem vi sjelden ser. Vår viktigste arbeidsredskap er  
telefonen og det meste av det vi gjør er å kontakte med-
lemmene der. I tillegg samarbeider vi med styret i forenin-
gen om medlemmenes runde dager. Noen får et gavekort i  
posten på dagen og noen kan vi i nettverket besøke.

Siden vi i disse dager ikke kan møtes, har vi gjennomført  
telefonmøter. Vi droppet videomøter siden frisørene har 
holdt stengt en tid.

Har dere spesielle aktiviteter for medlemmene?
- Pensjonistlaget arrangerer månedlige treff på et utested i 
Sandvika hver første torsdag i måneden, hele året, uten unn-
tak, helt til pandemien startet. Der møtes fra 15 til 35 med-
lemmer og hygger seg med noe godt å drikke, men mest 
for å møte kollegaer og «spørre nytt» og dra gamle historier, 
som blir bedre for hvert år. Det er gjerne her vi får høre om 
dem som sliter med sykdom eller andre plager.

Jan Rygg er kontaktperson for 
Oslo politidistrikt – dvs. for to 

politiforeninger.
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- Pensjonistlaget arrangerer også turer og har faste møter 
gjennom året. Vi savner litt de yngste pensjonistene på disse 
arrangementene, men de blir eldre de også og kommer til 
senere i livet.

- Hvordan blir dere mottatt når dere ringer og/eller 
kommer på besøk?
- Pensjonerte politiansatte må være verdens triveligste men-
nesker. Det er en sann glede å kontakte kollegaer vi ikke har 
sett eller snakket med på en stund. Vi starter gjerne med 
«hvordan står det til?» og så prates det i vei både en halv- 
time og gjerne litt lenger. Gamle opplevelser og de siste ny-
heter blandes sammen med hvor det knirker mest i kroppen. 
Besøk hjemme eller ute avtales på telefon og er også til  
felles glede, men det er telefonen som vi benytter mest.

- Er det mange som kontakter dere?
- Nei, det er det ikke. Pensjonistlaget reklamerer for vår eksi- 
stens i blant annet månedlige nyhetsbrev og i informasjon 
som gis nye pensjonister. Vi er derfor helt sikre på at alle vet 
at vi er der. Vårt distrikt opprettet nettverkstjenesten allerede 
i 2014 og tendensen har vært den samme gjennom disse 
årene. Vi antar at terskelen for å ta kontakt er høy, at med-
lemmene vil klare seg selv eller at behovet for kontakt ikke 
oppleves så nødvendig. Uansett så har vi aldri fått negativ 
respons når vi har ringt!

- Bistår dere også praktisk eller kun med samtale/besøk?
- Vi tilbyr alle tjenester slik de er beskrevet i retnings- 
linjene fra Politiets Pensjonistforbund, støtte og hjelp når det 
er hverdagslige behov, eller medlemmene har vært utsatt 
for særlig belastende hendelser eller situasjoner. Støtten kan 
være samtale, besøk, transportbistand til sosiale sammen-
komster og annet. Det er knapt noen som etterspør disse 
tjenestene og det håper vi tyder på at de fleste klarer seg 
godt selv og med det nettverket de har.

- Kan du nevne et eksempel på en vellykket samtale 
og kontakt?
- Da må jeg si at hver eneste samtale på telefon eller i møte 
har vært en vellykket samtale. Jeg har aldri fått tilbakemelding  
fra nettverksmedarbeiderne om noe annet. Alle melder til-
bake om hyggelige og givende samtaler for begge parter. Vi 
har også hatt samtaler hvor utgangspunktet var å slå av en 
prat, men ble noe annet. Kollegaer i personlige kriser av ymse 
årsaker, som var helt ukjent for den som ringte. Da får vi mulig- 
heten til å være noe mer, en som støtter og som kan følge 
tettere opp med nærmere kontakt. I disse spesielle tilfellene 
får vi i nettverket den gode følelsen av å være ekstra til nytte.

- Opplever du at Pensjonistnettverket blir satt pris på?
- Her er det kun ett svar. Ja! En ting er å ha gode naboer, gode 

venner og en trivelig familie, men en gammel kollega å  
prate med er flott! Vi ser det på de månedlige treffene våre, 
at det å hygge seg sammen med kollegaer er fint. Da får en 
telefonsamtale være en brukbar erstatning.

- I disse koronatider har vi forsterket innsatsen vår. I den senere  
tid har vi vært i kontakt med 1/4 del av medlemmene våre, 
og noen flere kan det bli. Det er også påske og da er det  
kanskje ekstra hyggelig med en prat når ingen får dra på hytta. 

- Jeg fikk selv telefon her om dagen fra en gammel skole- 
kamerat i Gloppen jeg nesten ikke har snakket med siden 
framhaldsskolen. Han lurte på hvordan jeg hadde det? Det 
kjentes skikkelig godt at noen også brydde seg om meg!

- Har du noen råd og komme med til andre distrikter 
som kanskje sliter med å få sving på arbeidet?
- Det aller viktigste er å ha en nettverksgruppe som liker 
mennesker og menneskelig kontakt. I vårt distrikt har fire 
av oss vært med siden starten i 2014. Den eldste er nettopp 
fylt 80 og jeg er 72. I år har vi i tillegg fått to ferske kvinne-
lige «ungdommer» rundt de 60. Dette er en flott miks som 
gjør at vi kjenner de fleste på medlemslisten vår. Vi må ikke  
glemme at vi skal være der for alle pensjonistene våre, også 
de administrativt ansatte! 

I større distrikt med mange medlemmer kan det være 
vanskelig å holde oversikt, men hvorfor ikke utvide 
med flere nettverksmedlemmer? 
- Så vil jeg råde alle til nært samarbeid med styret i pensjo-
nistlaget, og ikke minst informere godt til medlemmene om 
vår eksistens og hva vi holder på med. Hos oss møter leder 
av nettverket fast på styremøtene og har derfor en løpende 
og fin dialog med styret i lokallaget.

- Gir denne typen arbeid deg noe personlig?
- Så absolutt. Jeg har hatt mange hyggelige samtaler 
med gamle kollegaer som har gitt meg mye. Det er alltid  
givende å få være en del av an-
dres dagligliv av opplevelser,  
reiser, refleksjoner og å dele gam-
le og nyere historier. 
Det som kanskje gir aller mest er 
det gode forholdet vi har i nett-
verksgruppen. Nettverksmedlem- 
mene i Asker og Bærum sitt  
pensjonistlag er dedikerte, trive- 
lige, hyggelige og flotte kolle-
gaer å jobbe sammen med. Det 
er umulig å drive dette frivillige  
arbeidet uten å ha glede av det, 
og det har vi alle sammen.

Jan Rygg begynte som politi-
aspirant i Bergen i 1967, men 
har stort sett gjort tjeneste i 
Asker og Bærum.
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Vedtektsutvalget ble opprettet av landsmøtet i 
fjor med forbundsstyremedlem Egil Haaland som 
leder. Forbundsstyret valgte Børre Walderhaug, 
Oslo og Bjørn-Anders Hoff, Vestoppland, som med-
lemmer. Vi har hatt vårt første møte og planla der 
tema vi ønsket å få debattert på ledersamlingen 
nå i vår.

Så kom Koronaepidemien og samlingen ble utsatt til i høst. 
Det gjør at vi får litt mindre tid til en bred organisatorisk  
behandling. Det er synd, for vi skulle ønsket at flere fikk 
delta underveis. Med dette innlegget i bladet vårt håper vi 
å få noen tilbakemeldinger som vi kan jobbe med fram til  
høstens ledersamling.

Vi vil legge opp til en sak som omhandler hva som skal være 
forbundets målsetting og måten PPF skal driftes på. Vedtek-
tene må bli til som en følge av de vedtak vi fatter i forhold 
til målsetting og drift. Vi tror at vi på den måten bedre kan 
få fram et helhetlig og framtidsrettet syn på PPF, fremfor å 
drøfte enkelte vedtektformuleringer. 

Hva skal være PPFs målsetting og 
hvordan skal PPF drives videre?
Vedtekstutvalget i fullt arbeid frem mot PPFs lederkonferanse

Når vi ber om innspill på 
forhånd er det i håp om at 
dette kan bli drøftet lokalt, 
og det er viktig å få fram 
ulike synspunkter og innspill 
så tidlig som mulig i denne  
prosessen. 

Når utvalget har levert sine 
forslag vil forbundsstyrets 
innstilling til utvalgets arbeid 
naturligvis bli sendt ut til 
behandling i lokallagene før 
vårt landsmøte i 2021. Det 
er på de møtene lokallage-
ne skal ta stilling til de frem-
lagte forslagene. Saken skal 
behandles på landsmøtet og 
og vedtak blir gjennomført i 
nevnte Landsmøte. 

Nå ønsker vi innspill på en del grunnleggende premisser for 
driften av PPF. 
• Er formålet og omfanget av hvem vi skal organisere det  
 rette? (§ 3)
• Er oppgavene de rette, fordelt sentralt og lokalt? (§4)
• Hva tenkes om samarbeid med andre organisasjoner,  
 sentralt og lokalt, jfr. kulepunkt over? 
• Hva med nettverket vårt? Bør det inn i formålsparagrafen,  
 og hvordan skal det i så tilfelle følges opp sentralt/lokalt? 
• Skal vi også organisere de som blir uføre før de når  
 pensjonsalder? 
• Er alle likeverdige medlemmer, eller har vi A & B- 
 medlemskap? 
• Er tiden er inne for å samordne/organisere lagene/ 
 foreningene slik at de matcher dagens nye politidistrikts- 
 inndelinger? Ivaretar vi en demokratisk representasjon  
 slik vi nå er organisert, eller skal representasjon i lands 
 møtet regnes ut i forhold til det enkelte politidistrikt og  
 fordeles på lagene innbyrdes i politidistriktet? 
• Skal landsmøteperiodene fortsatt være to år, eller bør de  
 økes til tre? Fordeler/ulemper. 

Egil Haaland leder Vedteksutvalget. 
- Nå søker utvalget innspill fra 
PPF-medlemmer.
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• Hvis det økes til tre år, kan ledersamlingene i mellom- 
 årene være vedtaksføre? 

Vedtektsutvalget skal gjennomgå alle deler av vedtektene 
og instruksene som PPF har. Det vil bli lagt fram en helhetlig 
gjennomgang av dette til landsmøtet. 

Vi oppfordrer lokallagene og enkeltmedlemmer til å komme  
med innspill de ønsker vi skal drøfte. På ledersamlingen  
i høst vil vi da kunne ha et enda bredere grunnlag for  
drøftinger.

Dagens vedtekter og instrukser finner du på 
politipensjonisten.no «Om oss»,

Ta gjerne kontakt enten på telefon til en av oss i Vedtekts-
utvalget, eller send innspill til egilhaaland75@gmail.com. 

På grunn av den situasjonen vi alle har havnet, i forsøker vi 
derfor denne måten å få innspill på. Vi garanterer at vi tar 

Politipensjonist John Hansen, 62 år, 
Asker og Bærum politiidrettslag, tok 
en sterk bronsjemedalje i politimes-
terskapet i kortdistanseorientering i 
Kirkenes i august 2019. Det er kan-
skje første gang en politipensjonist 
tar medalje i en utholdenhetsidrett i 
et Politimesterskap - ?

John Hansen måtte konkurrere med 
langt yngre løpere i den 3 kilo- 
meter lange løypa med 20 poster. 

Det er aldri for sent!
Alle de 30 løperne i herreklassen løp 
den samme løypa, og John Hansen  
klarte å kapre bronsemedaljen. Det 
er en sterk prestasjon av en politi-
pensjonist.

John løp sitt første Politimesterskap i 
feltsport og orientering på Romerike  
i 1979. Det er bemerkelsesverdig 
at han 40 år senere tok en bronsje- 
medalje. Så til alle andre politi- 
pensjonister: Det er aldri for seint!

alle innspill med i den videre diskusjonen. Som en lien gulrot 
vil det på ledersamlingen i høst bli trukket ut et gavekort på 
kr. 500.- blant de innspillene vi mottar.  

Egil Haaland     Børre Walderhaug     Bjørn Anders Hoff

Hva med Pensjonistnettverket vårt? Bør det inn i formålsparagrafen, og 
hvordan skal det i så tilfelle følges opp sentralt/lokalt?

Vedteksutvalget skal finne ut hvordan PPF skal drives i fremtiden.

Vedtektsutvalget i arbeid - f.v. Børre Walderhaug, Bjørn Anders Hoff og 
Egil Haaland. 
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Det var en helt vanlig mandag, en måned før jul, i 
2019. Thorhild og politipensjonist Bjørn (Enoksen) 
var på vei til sine barnebarns rekkehus i Stavanger 
for å lage middag til både barna og foreldrene. I 
forkant fikk Torhild en melding fra sønnen om at 
barnebarnet Stine hadde gått hjem fra skolen på 
grunn av kvalme og hodepine. 

- Det første vi gjorda da vi kom inn i rekkehuset deres, var at 
Torhild gikk opp til Stine (18) for å sjekke tilstanden, forteller 
Bjørn. Hun var dårlig og slapp og ville bare ha et glass med 
vann da hun hadde kastet opp.

- Vi begynte å lage middag. Etterhvert kom hennes søsken,  
Ida (13) og Bendik (11). Stine delte rom med Ida. Middagen 
forløp greit, men Stine ble liggende på rommet. Hun ville 
ikke ha mat.

- Ved halv fem-tiden kom sønnen vår hjem fra jobb. Han 
overtok ansvaret hjemme, mens Torhild og jeg kjørte Ida til 
et treningssenter i Stavanger. Kvelden forløp rolig bortsett fra 
at ringte senere og fortalte at moren hadde vært og hentet 
Stine hjem til seg. Der lå soverommet nærmere toalettet.

- Neste dag våknet vi av at telefonen ringte. Det var sønnen 
Kåre som fortalte at Stine ved halv fem-tiden om morgenen  
hadde avgått med døden på sykehuset. Moren hadde  
kontaktet legevakt og kjørte henne dit senere på kvelden. 
Derfra ble Stine kjørt i ambulanse rundt hjørnet til akutt- 
avdelingen der hun døde.

- Det medisinske personellet var maktesløse. De gjorde alt 
de kunne, men hjerte og lunger ville ikke fungere. Det unge 

Torhild og Bjørn Enoksen

Vi må lære oss å leve 
med det meningsløse
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen

livet var over på mindre enn en, to, tre, sier Bjørn og ser på 
Torhild... - På en, to, tre var det over...

- Vi satte oss ned og forstod ingen verdens ting. Jeg ringte 
tilbake og traff sønnen. Vi reiste dit de bodde og der var alt 
i oppløsning. Vi var alle i sjokk og det var ikke noe vi kunne 
gjøre. Det var avmakt; resignasjon og fortvilelse.

- Sorgen meldte seg fort. Det gikk to uker fra hun døde til 
begravelsen, og sorgen var og er nesten ikke til bære. 

- Begravelsen i Hinna kirke var en sterk opplevelse. Klassen  
hadde arrangert en lysbildeserie på veggen med bilder 
av Stine. Det var musikk til, og kirken var mer enn full. En  
annen sønn og vår svigersønn var med på å bære kisten. Det 
var vondt og vanskelig, men det førte til enda sterkere bånd 
mellom oss og Stines mor, forklarer Torhild og Bjørn.

- Det er vanskelig å snakke om at et så ungt menneske dør. 
Det er ikke noen mening i det. Det er helt meningsløst. Unge, 
friske jenta skulle dø før oss... Vi sitter igjen med en masse 
spørsmål om hvorfor.

- Stine var en aktiv og flott jente. Hun gikk siste året på  
gymnaset. Hun var en ressursperson for både skolen og  
klassen. Rektor ved St. Olavs Skole fortalte i begravelsen om 
hvilken ressurs hun var.

- Og hun hadde planene klare. Etter russetiden skulle hun 
inn i militærpolitiet på Sessvollmoen. Hun ville noe med livet  
sitt. Men det ble ikke slik. Dødsårsaken var hjernehinne- 
betennelse, forteller Bjørn.
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- Venner og bekjente tok kontakt. Noen sendte blomster som 
deltagelse i sorgen, og vi opplevde dette som en hjelp. At 
venner viser medfølelse og tenkte på oss var bare et gode. 

- Å snakke om Stine, er godt. Å snakke med familien, er 
godt. Å snakke med andre, er godt. Hele familien kom – fra  
Danmark og andre steder – og var sammen med oss i sorgen. 
Det hjelper og mildner på en måte, men savnet og spørs- 
målene om hvorfor vil alltid være der. Det finnes ingen  

quick-fix for å bli kvitt denne typen smerte. Paracet og andre 
ting hjelper ikke; kun vennskap, kjærlighet og vennlig om-
sorg.

- Det vil aldri i vårt liv bli aktuelt å glemme Stine eller å la 
være å snakke om henne, sier de to. Hun lever i oss og med 
oss alle. Hun blir aldri borte. Det vi ikke får svar på fordi det 
er umulig, er hvorfor hun døde. - Vi må lære oss å leve med 
det meningsløse.

Torhild og Bjørn Enoksen på Sola lever med sorgen etter at barnebarnet døde av hjernehinnebetennelse - plutselig og uventet.



NUMMER 2 - 2020

POLITIPENSJONISTEN

12

- Jeg deltok på mitt første PPF-landsmøte i  
Kristiansand i juni 2011. Dette møtet fremsto som  
meget formelt hvor det formelle konkurrerte med 
innholdet. Et av kriteriene for landsmøtet var blant 
annet at dette var en liten belønning for innsatsen  
til lokallagsledere og dermed en inspirasjon for 
dem

- Da jeg hadde jobbet dugnad som tillitsmann i andre  
sammenhenger, mente jeg at tilbudet til medlemmene  
måtte være i fokus. Jeg foreslo derfor at landsmøtet ble  

På Seniorkonferansen kan 
man kose seg «glugg i hjel»
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen

redusert i tid, og at det ble gitt et tilbud tilsvarende «senior-
konferansen» til medlemmene mot at medlemmene betalte 
en passe sum for oppholdet.

Det er Øyvind Røen som forteller dette til Politipensjonisten.  
De siste årene har han vært opptatt med å arrangere  
Seniorkonferansen og da i regi av Oslopensjonistene.  
Når dette skrives, er han i full gang med program-
met til 2020-konferansen som står i fare for å bli ut-
satt ppga. Koronaviruset. Men opplegget har han og kan  
videreføre dette uten de helt store problemene. 

Øyvind Røen ønsker velkommen - på siste landsmøte i PPF fikk han Hederstegnet for sin innsats med Seniorkonferansene.
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- Dette første forslaget ble nedstemt, men ikke i mitt hode. 
Jeg forsøkte å påvirke PPF uten å lykkes, men i 2015 fikk vi 
selv skaffet midler til å kunne gjennomføre den første seni-
orkonferansen i 2016 og da i regi av Oslo pensjonistforening 
(OPPF.).

Hvem har du med deg som medarbeidere?
- Tone Aspheim (administrasjon), Vidar Bøe (med sitt  
kontaktnettverk) og Arne Erik Hennum (økonomi) arrange-
rer konferansen 2020. Arrangementskomitéen i 2015 hadde 
med Arne Fredrik Sørum og Torleiv Vika i tillegg. 

Si litt om den første konferansen, og de erfaringene 
dere gjorde der?
- Vi så for oss (PHS) Politihøgskolens utdanningssenter i  
Stavern som et ideelt sted for en konferanse med sommer, 
sol, bading og foredragsholdere som ville skape entusiasme 
og deltakelse. Vi var i møte med administrasjonen på Stavern, 
men så brant messa, og vi måtte tenke alternativt. Sæter gård 
med Bjørn Karlsen ble kontaktet, og vi ble møtt av hyggelige  
og entusiastiske ansvarlige for kursstedet sommeren 2015. 
De ble gjort kjent med bakgrunn og motiv for å arrangere en  
seniorkonferanse åpen for medlemmer og deres nærmeste  
av politiets pensjonistforeninger og politiets pensjonist- 
forbund.

- Torsdag 11. august 2016 møttes vi på Sæter gård, PHS 
utdanningssenter i Kongsvinger, i god sommertemperatur. 
I forkant hadde det vært en lunken holdning til prosjektet 
fra enkelte, og det var få påmeldinger.  Vi vurderte faktisk 
å avlyse konferansen.  Deltakerne måtte selv betale reise  
og opphold mens foreningen dekket utgifter til foredrags- 
holdere, administrasjon og underholdning. Komiteen var  
enige om at vi kunne tilby et fantastisk opphold til en rimelig 
penge. Vi bestemte oss for å kjøre konferansen uavhengig 
av antall påmeldte.  Det er naturlig at et tilbud må bli kjent 
og omtalt for aktuelle deltakere for å skape interesse og  
påmeldinger. 

- Konferansen ble avviklet til en suksesshistorie med 84 del-
takere inkludert foredragsholdere og underholdere. Trond 
Granlund og hans orkester gjennomførte en åpningskonsert 
som ga oss sterke indikasjoner på at dette ville bli bra. Vi fikk  
ett forfall fra en foredragsholder, men klarte å erstatte ved-
kommende på kort varsel. Vi erfarte at programmet, som i all 
hovedsak satte søkelys på oss som pensjonister og ikke på 
politiet generelt, var vellykket. 

Og de neste - interessen for Seniorkonferansen har jo 
vært stigende?
- Konferansene er blitt en suksess, noe som ble gjenspeilet 

på 6 sider i Politiforum og en omfattende artikkel i Glåm- 
dalen (2016) samt gode beskrivelser i Politipensjonisten.  
Folk begynte å snakke om konferansen og fikk lyst til 
å delta. I 2018 var det påmeldt i overkant av 165 delta-
kere og foredragsholdere/underholdere i Stavern. Som  
vanlig var det noen avmeldinger og påmeldte som ikke  
møtte, men de rundt 150 som var der skapte god stem-
ning. Alle landsdelene har vært representert med deltakere.  
Konferansen for 2020 blir arrangert på hotell for første gang.  
Det vil koste en hundrelapp ekstra, men vi pensjonister med 
forutsigbar inntekt kan nå bidra med å få samfunnet i gang 
igjen i disse korona-tider.  Samtidig vil det bli en ny kulturell 
opplevelse for de som er til stede.

Men alt dette koster penger. Hvordan finansierer dere 
det?
- Vår utmerkede kasserer, Arne Erik Hennum, søkte om bingo- 
midler med «Seniorkonferansen» som formål. Han fikk et po-
sitivt svar, og i 2015 var vi i stand til å planlegge vår første 
konferanse til 2016. Dette er midler OPPF har fått etter noen 
retningslinjer, men det koster ikke mer for foreningen om det 
er 80 eller 180 deltakere. 

Hvis du skal evaluere samtlige konferanser under ett, 
hva sier du da?
- Takket være fantastiske foredragsholdere, gode kultur- 
innslag, god underholdning og gode samtaler med tidli-
gere kollegaer, mener vi å kunne inspirere nye og gamle  
pensjonister. Vi tar deltakerne på alvor med å kontakte de 
beste foredragsholderne og underholderne på nasjonalt nivå.  
Gode tilbakemeldinger og mange gjengangere på konferan-
sene viser at det er behov for et slikt tilbud. Personlig savnet  
jeg konferansene jeg fikk anledning til å være med på i  
politiet. Dette savnet får vi dekket med denne årlige even-
ten. Forskjellen er at man her ikke har noen forpliktelser, kun 
å være til stede og hygge seg «glugg i hjel». 

Ivrige tilhørere på fjorårets Seniorkonferanse.
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Og hva med resten av landet? Vil Oslo-foreningen ta 
initiativ til å arrangere konferanser andre steder i  
landet?
- Jeg vil bistå ved behov dersom andre ønsker å arrangere 
tilsvarende landsdekkende seniorkonferanse. Det ble avholdt 
et orienteringsmøte for styrene i Trøndelag på Stjørdal lens-
mannskontor 6. november 2019 i regi av Bente Markus og 
Arne Engtrø. Møtet ble arrangert av Bente da de vurderer 
å arrangere seniorkonferansen. Initiativet må komme fra de 
lokale politiforeningene, men selve ideen var at dette skulle 
være landsdekkende. Foreløpig har konferansene vært arran-
gert på Østlandet, da det er der flertallet av deltakerne bor. 

Er det noe du liker spesielt godt med seniorkonfe- 
ransen?
- Optimismen og forutsigbarheten på foredrag og underhold-
ning. Fantastisk mat som stort sett blir laget fra grunnen av, 
og det sosiale engasjementet deltakerne viser under konfe- 
ransene. Det viser seg at mange av foredragsholderne og 
andre syntes det har vært litt stas å underholde «gamle» 
politifolk, og en underholder med veldig godt humør er en 
«bedre» underholder.

Og er det noe du misliker?
- Seniorkonferansen er arrangert fullt og helt på dugnad.  
Derfor er det viktig at de som melder seg på prioriterer de to 
dagene dette varer. Det vil spare oss for mye arbeid.  Selv om 

Seniorkonferansen skal etter planen gjennomføres   
på Thon hotell, Triaden i Lørenskog  fredag 11. og  
lørdag 12. september 2020. Om dette blir noe av på 
grunn av den pågående situasjonen med koronaviru-
set, er det i skrivende stund umulig 
å si noe om. Vi oppfordrer den 
som ønsker å være med til å 
følge med på PPFs hjemme- 
side på Internett. Blir det av 
en eller annen grunn ikke kon-
feranse i 2020, blir det i 2021. Et 
godt konsept lar seg ikke stoppe!

det kanskje høres litt rart ut blir vi skuffa når noen påmeldte 
ikke møter opp. Alle betyr noe for oss. Vi konsentrerer oss om 
de som er til stede.

Hva skulle du ønske deg av Seniorkonferansen i frem-
tiden?
- Jeg ser for meg at landsmøtet blir lagt inn til seniorkonfe-
ransen dagen før. Landsmøtet kan da ha to økter med for-
handlinger før seniorkonferansen starter. Med den erfaringen 
jeg har fra landsmøtene bør dette være nok, og alle med-
lemmer av forbundet og foreningene får et unikt tilbud. Her 
snakker vi om medlemmene i fokus, og litt omfordeling av 
midler.

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen var aktivt 
med under en av konferansene og 
gjorde et uutslettelig inntrykk.
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I disse krisetider med karante-
ne, isolasjon og mindre fysisk  
kontakt mellom mennesker 
er teknologien med på å sik-
re helsen , tryggheten vår og 
ikke minst kontakten mellom 
mennesker. Samfunnet vårt 
er snudd opp ned, og i et for-
rykende tempo har vi imple- 
mentert nye måter å jobbe og 
samhandle på. 

 
 
 
Lærere holder skolen i gang ved hjelp av digitale løsninger.  
Kolleger møtes via Skype og Teams. Videokonsultasjon med fast-
legen og psykologen er med ett blitt normalt. En systematisk sat-
sing på digitalisering har lønnet seg for Norge. Men midt i denne 
fantastiske verdenen av digitale løsninger bor det minst 200.000 
ikke-digitale eldre. Hvordan kan vi sikre at far og bestemor som kun 
har fasttelefon, papiravis og TV, kan holde kontakten med familie, 
venner, naboer og verden der ute? Hvordan sikre at eldre hjemme- 
boende er trygget om noe alvorlig skjer dem? Løsningen er vel-
ferdsteknologi. Hva er det spør du? 

Velferdsteknologi er samlebetegnelsen for teknologi som skal  
hjelpe folk i hverdagen. Det kan for eksempel være klokker med 
GPS som varsler hvor brukeren befinner seg, trygghetsalarmer eller 
sensorer som varsler om en person faller, automatiske medisin- 
dispensere eller apper på telefonen. 
Velferdsteknologi, sammen med digitalisering av helse - og om-
sorgs-tjenestene, blir ofte betegnet som avgjørende for at Norge 
skal klare å opprettholde et godt velferdstilbud for framtida. Vel-
ferdsteknologi forståes i dag som den delen av feltet som om-
handler kommunens satsing på teknologiske hjelpemidler, men 
velferdsteknologi er bare en del av hele hjelpemiddelfeltet som 
innbefatter alle hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral. For ek-
sempel robotdusj, kalenderløsninger eller en trappeassistent. Du 
kan også kjøpe velferdsteknologi selv. Det kan være el-sykkel, 
smarthusteknologi eller en trygghetsklokke med GPS-sporing, fall-
sensor og toveis tale som sikrer en om en er på tur i fjellet alene, 
jogger eller har underliggende sykdommer som hjerteproblemer, 
kognitiv svikt eller andre sykdommer som gjør at man trenger en 
ekstra trygghet i hverdagen.  

Ofte når du hører ordet velferdsteknologi så tenker man på 
den kommunale satsingen på teknologiske hjelpemidler som  
digitale trygghetsalarmer som varsler om noe skjer oss, klokker 
med GPS-sporing for personer med demens, automatiske medisin-
dispensere som varsler når du skal ta medisinene dine, og digitalt 

Velferdsteknologi hjelper deg og meg i hverdagen
tilsyn, sett på som en viktig og nødvendig del av de kommuna-
le tjenestene. Dette er hjelpemidler som sammen med rehabili- 
tering, forebygging og behandling skal sikre oss eldre en trygg og 
aktiv alderdom, også om det skjer oss noe som lårhalsbrudd, slag, 
hjerteinfarkt osv. 

I dag regnes velferdsteknologi som en del av det ordinære  
tjenestetilbudet i over 150 kommuner. De fleste kommuner har i 
dag ulike prosjekter hvor velferdsteknologi er en betydelig del av 
deres satsing fremover. Innen 2020 skal alle kommuner ha begynt 
å planlegge og ta i bruk velferdsteknologi som en del av det ordi-
nære tjenestetilbudet. 

Pensjonistforbundet arbeider for at eldre skal bli mer synlige i sam-
funnet. Vi ønsker flere eldre i folkevalgte organer og at eldre som 
selv vil, skal kunne stå lenger i jobb. Vi vil ha flere tilgjengelige  
boliger og universelt utformede fellesarealer, veier og sam- 
ferdselsløsninger. Vi ønsker et tilgjengelig samfunn for alle. Eldre 
får ofte like fysiske og kognitive funksjonsnedsettelser. Syn og  
hørsel svekkes, balansen blir dårligere og armer og ben er ikke så 
sterke som før. Det skjer oss noe som gjør at vi trenger hjelp for å 
kunne bo trygt og godt hjemme. Velferdsteknologi representerer 
en del av løsningen. 

Velferdsteknologi sikrer at vi kan delta på lik linje med andre i sam-
funnet og i samfunnsutviklingen, om vi blir svekket eller det skjer 
oss noe. Løsninger som GPS-sporing for demente, automatiske 
medisindispensere, mobile trygghetsalarmer som fungerer utenfor 
hjemmet, og digitalt tilsyn er alle avgjørende for at vi sikres en 
trygg og aktiv alderdom i egen bolig. Norge skal klare å opprett- 
holde et godt velferdstilbud i fremtiden. 

Pensjonistforbundet har tatt ansvar på feltet. De siste fire årene har  
de holdt over 1000 kurs og foredrag, hvor de har  lært over 100.000  
eldre i alle landets kommuner hvilke muligheter velferdsteknologi 
kan gi for en trygg, aktiv, sosial alderdom. Målet med kursene til  
Pensjonistforbundet har vært å sikre et aldersvennlig samfunn hvor 
alle er inkludert i den digitale utviklingen.  

Er det noe du lurer på eller har spørsmål om angående velferds- 
teknologi, ta kontakt med prosjektleder Tone Bye i Pensjonistfor-
bundet. Hun kontaktes på; tone.bye@pensjonistforbundet.no

Tone Bye er prosjektleder for 
velferdsteknologi i Pensjonist-
forbundet.

FAKTABOKS: HVORFOR SATSE PÅ VELFERDSTEKNOLOGI
• Velferdsteknologi, brukt på riktig måte, gir trygghet og bedre  
 kvalitet på tjenestene for brukere, pårørende og ansatte i de  
 kommunale helse- og omsorgstjenestene. 
• Forskning viser at en økt satsing på forebygging, rehabili- 
 tering og velferdsteknologi som en del av tjenestene holder  
 eldre friskere mer selvstendige og sosiale, og sørger for at  
 eldre kan bo lengre hjemme. 
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Hvorfor forsikrer vi bilen og huset vårt? Ikke for at 
vi kommer til å kollidere eller at huset vårt skal 
begynne å brenne.  Vi gjør det som en sikkerhet i 
tilfelle at så galt skulle komme til å skje.

Hva kan vi gjøre for å forsikre oss selv? Joda – vi oppsøker 
ikke opplagte farer og vi forsøker å ha et nogenlunde sunt 
levesett. En annen ting som jeg gjorde for et par år siden, var 
at jeg lastet ned en app på mobiltelefonen min fra App Store. 
Nemlig Hjelp 113, som er utgitt av Norsk Luftambulanse. Jeg 
trodde aldri at jeg kom til å få bruk for den, men det gjorde 
jeg.

Tirsdag den 19. november i 2019 opprant med sol og litt 
kaldt.  Nok til at det hadde dannet seg litt is i våtmarks- 
områder og der vannet rant på svabergene. En nydelig dag 
for å ta seg en fisketur. 

På med støvler og med fiskestanga i den ene hånden,  
labbet jeg glad og fiskelysten avgårde mot sjøen der jeg  

De fant meg takket være nødappen 113
visste det kunne være fisk å få. Jeg registrerte ikke at det 
hadde dannet seg et tynt islag på ett av svabergene før selve 
fiskeplassen. Jeg ramlet med stor tyngde ned på den høgre 
siden, og seilte som et skudd inn blant busker og trær.

Der lå jeg delvis skjult fra stien, og uten å kunne røre meg.  
Jeg visste at jeg ikke kom til å bli etterlyst av familien på 
minst et par timer. Dessuten var jeg for langt borte fra  
bebyggelse til at noen ville høre meg, hvis jeg begynte å 
rope om hjelp. Heldigvis slo jeg ikke hodet, og heldigvis  
hadde jeg lagt mobiltelefonen i den venstre sidelomma. Jeg 
begynte å bli både kald og våt.

Da kom jeg til å huske på 113 appen, som også har 110 for 
brann og 112 for politi. Jeg trykket på 113, og kom meget  
raskt i kontakt med en hyggelig dame på operasjons- 
sentralen til AMK. Hun kunne med det samme se på kart-
koordinatene hvor jeg befant meg. Først spurte hun om jeg 
hadde slått hodet. Da jeg svarte benektende, fikk jeg be-
skjed om at jeg bare måtte slappe av. Det skulle komme 
hjelp straks. Siden der var vanskelige landingsforhold for  
helikopter, ba jeg om at dette ikke måtte sendes.

Så ringte jeg hjem, og kunne berolige kona om at alt var 
forsåvidt i orden med meg. Etter forholdsvis kort tid, kom det 
både lege, sykepleier og ambulanse. Legen kunne konsta- 
tere, at jeg nok hadde brukket den høgre foten. Ved hjelp av 
seks personer, ble jeg båret på en seilduk med håndtak ut 
av skogen og til ambulansen. AMK sentralen hadde opplyst 
nøyaktig hvor den forulykkede befant seg.

Det ble konstatert at jeg hadde brukket lårhalsen. Etter syke- 
hus og rekreasjonsopphold, ble det gåstol og krykker. Nå i 
begynnelsen av april 2020 er krykkene kastet, og jeg føler 
meg nesten like sprek som før. En ting som ble oppdaget, var 
at jeg var lett benskjør. 

Grunnen til at jeg forteller dette siste, er at benskjørhet lett 
oppstår når man blir så gammel som meg på 83 år.

Moralen til denne historien er, at man bør vurdere å laste 
ned denne appen, og at man tester seg for benskjørhet hvis 
alderen siger på.

Eiliv Lønningen
pensjonist siden 2003. 

Eiliv Lønningen takker for nødappen 113.
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Påstanden om at «modellbiler blir vi aldri for 
gamle til»  gjelder i alle fall for Kjetil Fuhr og helt 
sikkert flere med ham. Det er noe eget med detal-
jerte og tro kopier. Da er det ikke bare lekebilen 
vi husker fra guttedagene, men minner fra resten 
av livet. 

Både mens Kjetil Fuhr var i politiet og etter at han pensjoner-
te seg, har han skaffet seg en samling modellbiler det ikke 
er lett å måle seg med. Han er samler med stor «S» - og 
det kan være både kjekt og besværlig, ifølge ham selv. Det 
kjekke er selve fasinasjonen, men det besværlige er manien 
etter å få samlingen komplett. Har en først begynt.. osv.  

Foranledningen
Kjetil er født i Bergen og kom til Sandnes som 7-åring.  
Flyttet i voksen alder videre sørover til Jæren. Han har  
derfor en artig blandingsdialekt. De fleste kolleger i politie,  
kjenner han som trafikkontrollør på motorsykkel. Andre  
kjenner han som svært så aktiv i kjøretøyhistoriske organisa- 
sjoner både nasjonalt og internasjonalt, helt opp på EU-  
nivå. I den  sammenheng er det ikke modellbiler som  

Modellbiler blir vi aldri for gamle til
Av Kjell Arne Slethei

gjelder, - der er det ordentlige kjøretøy. 
Kjetil selv besitter ikke mindre enn ca. 
150 av det slaget, men det er en annen 
historie. 

En unik modell av en spesiell 
tjenestebil
Før han pensjonerte seg, var noe av det 
siste han engasjerte seg i, å få «reddet» 
en av våre særpregede Volvo 240`er 
fra 1986. Den gang Stavanger politi- 
distrikts tjenestebil 413 som mange av 
oss «unge» pensjonister har minner om. 

Bilen har fått plass hos Vegvesenets  
museum, men den eies av «oss».  Ikke 
nok med det, - Kjetil har sørget for at 
de som vil har kunnet kjøpe seg et  
eksemplar for å ha på hylla hjemme.  
Modellen i målestokk 1:18, koster selv-
følgelig noe mer enn en vanlig standard 
modell, men den er til gjengjeld unik – 1 

av 300 og alt er utsolgt! Han forteller at fremgangsmåten 
startet med grundig dokumentasjon av originalen, så på med 
alle detaljene på en grunnmodell hos en norsk formgiver og 
deretter produksjon i Kina. Resultatet ser dere på vedlagte 
foto. Kjekk å ha!!

Noe lignende Kjetil kjenner til er en Volvo Duett som gikk i 
Hamar, som han selvfølgelig også har i samlingen sin. Han 
forteller videre at det i dag er mange aktører på modell-
bilmarkedet og avslutter med at han gjerne kan bistå med 
råd dersom noen skulle ønske å gjøre noe lignende rundt 
omkring i landet.

Kjetil Fuhr (nr. 2 f.v.) under et av høstens medlemsmøter, der politihistorie var på agendaen. 
De andre personene er: Pensjonert avisredaktør/forfatter Engwall Pahr-Iversen, visepolitimester 
Gøril Våland og pensjonert politiinspektør alias «Mosseveiens skrekk», Gunnvor Molaug.

Volvo 240 GL 1986 mod. patruljebil nr. 413. Som modell i målestokk 
1 : 18 – 1 av 300 limited edition.
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JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Iversen Liv 25.07.1950 Follo Politiets Pensjonistforening
70 Holien Solrun Feragen 23.07.1950 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord
70 Bråthen Nils    23.07.1950 Ringerike Politipensjonistlag
70 Kolsvik Terje    22.07.1950 Politiets Pensjonistforening, Moss
70 Egedahl Else 21.07.1950 Direktemedlem
70 Stenhaug Oddmar    20.07.1950 Politiets Pensjonistforening, Romerike
70 Sand Einar Holthe   16.07.1950 Ringerike Politipensjonistlag
70 Tessem Solveig    15.07.1950 Politiets Pensjonistforening, Troms
70 Søby Arild    14.07.1950 Direktemedlem
70 Adamski Kjell    13.07.1950 Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg
70 Evje Terje    08.07.1950 Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag
70 Paulsen Arnt    04.07.1950 Politiets Pensjonistforening, Troms
70 Monsen Kjell Magne   04.07.1950 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Eggen Gunhild 02.07.1950 Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
70 Vold Knut Torbjørn 02.07.1950 Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
70 Tveit Rune    01.07.1950 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
80 Holter Odd Kr.   28.07.1940 Oslo Politiets Pensjonistforening
80 Follestad Ivar    26.07.1940 Kripospensjonistene
80 Korvann Rolv Edgar   20.07.1940 Oslo Politiets Pensjonistforening
80 Skeie Gunvor    16.07.1940 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
90 Eie Kari    19.07.1930 Oslo Politiets Pensjonistforening

JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Messelt Nils    31.08.1950 Politiets Pensjonistforening, Moss
70 Kristensen Randi Aastvedt 24.08.1950 Politiets Pensjonistforening, Sunnmøre
70 Fjermestad Jan 24.08.1950 Direktemedlem
70 Jansen Per Atle   23.08.1950 Sogn og Fjordane L/P Pensjonistlag
70 Rostad Knut    23.08.1950 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
70 Larssen Ove J.   22.08.1950 Politiets Pensjonistlag Haugaland og 
    Sunnhordaland
70 Frey Michael Brevik   20.08.1950 Politiets Pensjonistforening, 
    Nordmøre og Romsdal
70 Bjugn Robert 17.08.1950 Ranapolitiets Pensjonistlag
70 Hammer Finn    17.08.1950 Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
70 Hjertvik Judit Solfrid 13.08.1950 Politiets Pensjonistforening, 
    Nordmøre og Romsdal
70 Joachimsen Marit Hetty   09.08.1950 Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag
70 Andresen Ulf     09.08.1950 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Flom Steinar    05.08.1950 Politipensjonistene i Buskerud
70 Heggem Ola    05.08.1950 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
80 Skogø Steinar    26.08.1940 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
80 Dalberg Otto    17.08.1940 Oslo Politiets Pensjonistforening
80 Ryeng Eivind    11.08.1940 Politiets Pensjonistforening, Troms
80 Abelvik Helge    04.08.1940 Politiets Pensjonistforening, Sunnmøre

JUBILEUM ETTERNAVN FORNAVN FØDT LOKALLAG
70 Hansen Hans Petter   30.09.1950 Politiets Pensjonistlag, Halden
70 Hebo Louise    30.09.1950 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Aune Håkon 28.09.1950 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Sør
70 Senstad Torkild    27.09.1950 Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
70 Stenmark Bjørg 23.09.1950 Tønsberg og Horten politipensjonistlag
70 Vangen Hans Terje   23.09.1950 Oslo Politiets Pensjonistforening
70 Rødland Finn Sivert   23.09.1950 Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
70 Olsen Ingerø Odd Rikhart 22.09.1950 Kripospensjonistene
70 Granum Thor Bertil 21.09.1950 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord
70 Morskogen Turid 17.09.1950 Mosjøen Politipensjonistlag
70 Os Klaus Henning   12.09.1950 Direktemedlem
70 Schei Erik    11.09.1950 Politiets Pensjonistforening, Harstad
70 Bakke Tormod Andreas 11.09.1950 Hamarpolitiets Pensjonistlag
70 Grøttebø Kristen Olav   03.09.1950 Sogn og Fjordane L/P Pensjonistlag
70 Lunden Ole Kristen   03.09.1950 Politiets Pensjonistlag Telemark
70 Olsen Ivar Johan   02.09.1950 Politiets Pensjonistforening, Salten
70 Jacobsen Erling    01.09.1950 Direktemedlem
80 Røren Valter    29.09.1940 Politipensjonistene i Buskerud
80 Borgen Øyvind    29.09.1940 Politipensjonistene i Buskerud
80 Lillevik Kamilla Kristine 27.09.1940 Politiets Pensjonistforening, 
    Nordmøre og Romsdal
80 Østgård Åshild    16.09.1940 Politiets Pensjonistforening Trøndelag Nord
90 Martnes Jacob    29.09.1930 PST-pensjonistenes forening
90 Hagen Olav S. 24.09.1930 Politiets Pensjonistlag, Kristiansand

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

Jubilanter i juli 2020

Jubilanter i august 2020

Jubilanter i september 2020
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Roald Korsøen er gått bort. En faglig dyktig politimann, en 
aktiv og engasjert tillitsmann og en mann med meningers 
mot er borte. Først og fremst var Roald en du kunne stole på, 
og du visste alltid at hadde Roald gjort jobben, så var den 
skikkelig og gjennomført. 

Roald hadde passert 77 år da han måtte gi opp kampen mot 
den alvorlige sykdommen han hadde kjempet mot i flere år. 
Helt til det siste var han optimist, med klare meldinger til oss 
som hadde kontakt med ham: «Dette går bra.» Det var slik 
han var.

Roald var født og oppvokst på Krossøy i Austrheim, en liten  
øy ut mot storhavet ved inngangen til Fensfjorden. Det var 
nok her han ble formet som en arbeidsom, pålitelig og 
tvers gjennom ærlig kar. Han lot seg ikke imponere av store  
ord, titler eller fine bekjentskaper. Disse egenskapene, 
sammen med en utpreget sans for tall og grundighet, gjorde 
at han ble en dyktig og anerkjent etterforsker på økonomi- 
avdelingen. Det var diskusjoner i vanskelige saker, Roald 
hadde klare synspunkter og meninger, alltid avsluttet med 
et: «enig?». Og ofte var du akkurat det. Han ble avdelingssjef, 
et naturlig valg, og ledet avdelingen med stø hånd frem til 
pensjonistalderen.

Roald påtok seg gjerne verv som tillitsvalgt, og spesielt verv 
som hadde med økonomi å gjøre. Han var kasserer/revisor 

Minneord om Roald Korsøen
i flere organisasjoner ved Bergen politikammer, og engasjerte  
seg også utenfor arbeidsplassen. Han var medlem i for-
standerskapet i Sparebanken Vest, kontrollkomiteen og valg-
komiteen. Han hadde flere sentrale verv i IPA i en lang peri-
ode og ble æresmedlem der. 

Roald var også sterkt engasjert i Politiets Pensjonistforbund, 
der han meldte seg inn da han ble pensjonist i 2003. Det var 
vel helt naturlig at han ble valgt som forbundets kasserer, 
et verv han skjøttet med stor dyktighet i seks år. Roald ble 
tildelt PPF sitt hederstegn på landsmøtet på Hell i 2017.

Han hadde også flere verv i Bergen Politilag, både som  
kasserer og revisor. Politilaget var kjent som et lokallag med 
sterke tillitsvalgte som hadde klare meninger. Nevnes må  
en liten historie fra hans revisortid, der Roald hadde et møte  
med styret for en gjennomgang av økonomien. Etter mye  
jobbing med regnskap og billag, kommenterte kassereren  
slik: «Dette er ikke revisjon, Roald, dette er etterforskning!»  
Roald løftet så vidt på øyebrynet og eneste kommentar var: 
«Dokker tåler vel det?» Roald var tildelt Bergen Politilags  
hederstegn.
Takk for de gode minnene Roald, du vil bli husket som en god 
og samvittighetsfull kollega.

For Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Jan Gunnar Bøe

Vår gode kollega Roald Korsøen - født 14.1.43 – døde torsdag 
26.3.20 etter en lengre periode med sykdom. Han ble vel 77 
år gammel. Roald hadde varierte arbeidsoppgaver i politi- 
etaten, og han påtok seg verv i den lokale fagforeningen. 
Han var også kasserer i IPA i en periode.

Som pensjonist meldte han seg inn i Politiets Pensjonist- 
forbund 1.2.2003. Roald var en høyt respektert tillitsperson 
og ble derfor involvert i lokalt styrearbeid. Sentralt ble han 
valgt til forbundskasserer på Landsmøtet i 2011, et tillitsverv 
han hadde i 6 år frem til landsmøtet i 2017. Da valgte Roald 
å trekke seg ut av tillitsmannsarbeidet, mye på grunn av 
helsesituasjonen.

Han ble tildelt organisasjonens hederstegn på landsmøtet i 
2017 for sin innsats for Politiets Pensjonistforbund lokalt og 
sentralt, blant annet som forbunds-kasserer.

Roald Korsøen er død
Roald var redelig, pliktoppfyllende og en person du kunne  
stole på. Han var blid og hadde ofte en god replikk på  
lager. Han brydde seg om 
de han hadde rundt seg. 
Roald var rett og slett hel 
ved. Roald brydde seg, 
han sa fra, han var til å 
stole på. 

Våre tanker går til hans 
nærmeste. Vi lyser fred 
over Roalds gode minne.

For forbundsstyret i PPF
Bjørn Egeli, leder



Sannsynligvis 
blir det ikke 
sommerferie 
utenlands i år.
Pensjonistpakken og Reiseforsikring 
Pensjonist gjelder i hele verden, men 
selvsagt i Norge også! Disse gode reise-
forsikringene gjelder ikke hjemme, og
ikke på jobb, men overalt ellers. 

Det er nok å gå ut av døren hjemme 
– da er du på reise.
 
Vi håper du velger tryggheten med 
disse gode reiseforsikringene, og 
ønsker deg fine sommerdager!

Kontakt PF Forsikring
Telefon 23 16 31 00 – tast 1
Epost post@forsikring.pf.no

Snorkle i Mjøsa? 
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