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PPF – alltid videre
for politipensjonistene

D

et er mai og jeg sitter ute i sola og nyter sommervarmen. Etter
en kald, og ikke minst snørik vinter – i hvert fall her på Sørlandet,
har vi fått smake på sommeren. Det er litt høytid når shorts og
t-skjorte igjen blir det daglige antrekket. Da handler det om å nyte
dagene, varmen - og satse på at det kommer mange gode, varme
og avslappende dager i tiden fremover.

L

ederseminaret 2018 ble avholdt i april. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært
positive - så det er mye som tyder på at styrets målsetting om et program med tid til
erfaringsutveksling, noe faglig påfyll og positivt sosialt samvær, ble nådd. En engasjert
forsamling bidro til at samlingen ble til så bra som den ble.

P

PF har fornyet sin hjemmeside på internett. Arbeidsgruppen har gjort en veldig god
jobb. Ny layout gjør siden mer tiltalende, og måten siden er organisert på vil forhåpentligvis gjøre det enklere å finne svar på spørsmål som våre medlemmer ønsker
å vite noe mer om. Den nye siden ble presentert for lederseminarets deltaker, og ble
operativ fra 2. mai. Det kom mange rosende ord om hjemmesidens utseende og oppbygging
fra deltakerne på lederseminaret. I tillegg ble det fremmet konstruktive forslag om veien
videre i arbeidet med vedlikehold av siden, og hvordan sørge for at denne til enhver tid
inneholder informasjon som medlemmene har behov for. Om arbeidet fremover skal utføres av en valgt person, eller om det kan bli aktuelt å eventuelt ansette en redaktør, må
drøftes i styret. Dette er også forhold som må forankres i Landsmøtet.

T
N

akk til utvalget for vel utført arbeid i tråd med mandatet. Førsteinntrykket er veldig bra.
Jeg føler meg trygg på at vi skal klare å videreutvikle siden til beste for medlemmene.

å begynner arbeidet med Landsmøtet 2019. Styret har bestemt at dette skal holdes i
tiden 4.-6.6.2019, og være lokalisert i Oslo-området. Det er mye administrativt arbeid
i forkant av et landsmøte. Styret har av den grunn pekt ut noen styremedlemmer med
et særlig ansvar for dette arbeidet, og håper at vi også denne gangen kan involvere et
eller flere lokale lag i arrangementet. Ellers vil selvsagt de ordinære landsmøtesakene
bli behørig behandlet i tiden som kommer, og etter hvert også innkomne forslag. Noen
saker er allerede spilt inn som å slutte med almanakken, og slutte med papirutgaven av
Politipensjonisten. Det blir ganske sikkert gode debatter om disse sakene, og flere til på
landsmøtet 2019.

S

tyrets arbeid rettes hele tiden inn mot handlingsplanen, vedtatt av Landsmøtet i 2017.
Mange av strekpunktene i planen er ikke vanskelig å oppnå, og/eller er allerede på
plass. Del 1 derimot, som berører pensjonsrettigheter og pensjonsøkonomi med hovedkrav
om forhandlingsrett, synes pr. skrivende stund å være vanskelig å få på plass. Dette er et
overliggende krav fra tidligere handlingsplaner. Forbundet har en samarbeidsavtale med
Pensjonistforbundet nettopp i forhold til disse sakene, som i kraft av antall medlemmer,
er en sentral og respektert aktør. Men vi mangler en grunnleggende forutsetning for å
innfri kravene, og det er retten til reelle forhandlinger med staten.

S

tyret hadde en kort drøfting i forrige styremøte om, og hvordan, PPF i større grad kan
bidra med å nå målene gjennom Pensjonistforbundet. Spørsmålet er om vi har rigget
vår egen organisasjon for å gjøre den jobben, og på hvilken måte det eventuelt kan gjøres?
Kan vi tenke oss et større fokus av lokale tillitsvalgte/medlemmer rettet opp mot lokale
stortingspolitikere? Styret var enige om å sette denne saken på dagsorden i neste styremøte, og eventuelt utarbeide et mandat og utnevne et arbeidsutvalg som skal arbeide
med å gi oss et svar opp mot landsmøtet i 2019. Det vil bli et spennende og viktig arbeid.
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Varamenn

eniorkonferansen 2018 er lagt til Stavern. Det er ser ut til å bli et godt program for
konferansen, og ikke minst muligheter til å treffe «gamle» kolleger. Det er alltid
trivelig. Jeg har dessverre ikke hatt anledning til å delta på konferansen tidligere, men i år
satser jeg på å delta. Jeg ser frem til konferansen, og regner med å treffe mange tidligere
arbeidskamerater.

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

Jeg ønsker dere alle en riktig god, og avslappende sommer.

PPFs kontor i Oslo er nå bemannet onsdager og
torsdager fra kl. 09.00 til 15.00. Kontoret ligger i
Politidirektoratets bygg på Majorstuen i Oslo.

S

Bjørn Egeli - forbundsleder
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Gamle kriminalsaker blir som nye det handler om Isdalskvinnen fra 1970
For vel 47 år siden fant turgåere en død kvinne i Isdalen ved
Bergen. Det skulle ikke mye fantasi til å forstå at det her var
begått en en eller annen form for kriminell handling, og saken,
som fikk navnet «Isdalskvinnen», utviklet seg etterhvert ikke
til å bli et spørsmål om å oppklare den døde kvinnens skjebne,
men å finne ut hvem hun var – og er. Hun og hennes dødsfall og
omstendighetene rundt henne, er fremdeles uklare.
Det knytter seg mer enn 1000 spørsmål til denne saken, og mange har
gjort iherdige forsøk på å finne svarene uten å få brakt avdødes identitet
på bane. Hittil har ingen lykkes, og saken ruller videre, men aldri har man
vært så nær som nå – takket være DNA og moderne undersøkelses- og
etterforsknings-metoder som gjør identifisering mulig.
Etterforskerne fant fort ut at kvinnen i sine siste levende minutter var
omgitt av en brann. Obduksjonen viste at hun hadde inntatt sterke sovemidler, og at det sammen med kulloksid, trolig var dødsårsaken. Det
eneste sporet rettsmedisinerne fant av vold, var et blåmerke på halsen
som forårsaket en indre blødning.

Om den ukjente Isdalskvinnen har Dennis Zacher Aske skrevet en opplysende bok som går igjennom saken, og lanserer en helt ny teori:
Kvinnen var prostituert. Papirarket med koder er trolig hennes reiserute
for å møte kunder. Hun ble ofte sett sammen med menn på hotellene
hvor hun bodde; av og til menn flere ulike menn i samme by. «Kvinnen i
Isdalen» heter foreliggende bok.
I persongalleriet rundt «Isdalskvinnen» er det også en italiensk fotograf,
en gudbenådet postkortfotograf, som i mange år gjorde sitt beste for
å samle Norge på postkort. Hans rolle i dette er uklar, men boken gir
likevel antydninger og forsøker å komme med noen svar for å løse en av
vårt lands største kriminalgåter.
Det er spennene å lese saken om «Isdalskvinnen». Våre gamle kolleger
i Bergen, i KRIPOS og ellers i landet spiller ulike roller i fremstillingen,
og boken er rik på illustrasjoner, noe som gjør at den som ikke kjenner
saken kan lese og lære. Det kan hende løsningen ligger nærmere enn
de fleste tror...
Jørn-Kr. Jørgensen

Saken om «Isdalskvinnen» inkluderer alt som skal til for å lage f.eks.
en solid TV-dokumentar. Det er da også gjort – alt er skjult, mystisk og
skremmende, og de fakta som finnes er ikke nok til å finne ut av saken.
Den inneholder bl.a. to kofferter som ble funnet i en oppbevaringsboks
på Bergen jernbanestasjon et par dager etter at kvinnen ble funnet.
Dessuten foreligger det et papirark med bokstaver og tall – en slags kode.
Det er på det rene at kvinnen flyttet rundt – ikke bare i Bergen, men
i flere byer i Norge og skrev seg inn med ulikt navn og passnummer
hver gang. Og fra hotellene bortetter er det vitneutsagn om at hun har
oppført seg tilnærmet konspiratorisk. Hun slapp f.eks. aldri betjeningen inn på rommet sitt for å skrifte sengeklær o.l. Noe pass tilhørende
kvinnen ble aldri funnet.
Avdøde leder av Politiets Pensjonistforbund, Hans Thue ved Bergen politikammer, var dypt inne i denne etterforskningen. Etterhvert kom også
Rolf Harry Jahrmann fra KRIPOS inn i bildet, i tillegg til mange andre.
Teoriene rundt kvinnens døde var flere – selvmord, internasjonal svindler
eller utenlandsk spion.
Hans Thue var «vår mann» på saken. Han var en pådriver, og som
Bergenser var han full av ideer og tiltak for å oppfylle PPFs mål, særlig
den delen som pålegger styret å tilrettelegge de sosiale, kulturelle og
velferdsmessige interesser.
Hans Thue begynte ved Bergen politikammer i mai 1945 og fulgte
i sin fars fotspor. Han tjenestegjorde ved alle avdelinger og ble politiavdelingssjef og leder av Krim II. Han var en dyktig etterforsker og
beviste også sine lederegenskaper i vanskelige og kompliserte straffesaker. Saken om «Isdalskvinnen» ble en av de sakene han aldri fikk oppklart. Tiden gikk, og Thue ble pensjonist. Slik fikk vi nyte erfaringene
av en kunnskapsrik og dyktig mann som var medd på å bygge opp vår
organisasjon til det den er i dag. At den samme Hans også hadde meget
godt humør og var det vi med det beste forstår med en «tjuagutt», skal
vi ikke stikke inn under en stol.
Hans Thue, en gang leder av Krim II i Bergen
etterforsket bl.a. saken vedrørende «Isdalskvinnen»
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Livet er til for å leves!
Møt tre glade POT-pensjonister rundt et lunsjbord
Av Jørn-Kr. Jørgensen
Bjørnøya fordi russerne ankret opp og
gikk på land, og noen måtte følge med.
Dette varte helt til man fikk helikopter
med to motorer.
- Tiden på Nyrud politistasjon var fantastisk.
Den skulle jeg gjerne hatt omigjen. Om
vinteren var det mørkt, men vi patruljerte
og gikk mye på ski. Vi hadde ikke snøscooter, men en Volvo-jeep. Vi var helt
opp i de traktene der landene Finland,
Russland og Norges møtes. Der er det
bygd en stor varde. Der var vi.

Omdal, Skjeveland og Sæbø - ikke en hemmelighet «gikk» over bordet.

Tre politipensjonister som alle har hatt mesteparten av sin
arbeidsdag i POT, fant en plass rundt et lunsjbord på Sola utenfor
Stavanger for ikke lenge siden. Praten gikk livlig – om hendelser,
tjenesten, fritid, arbeid, mennesker og om det å være pensjonist.
Ikke en hemmelighet ble utvekslet. De tre var Øyvind Sæbø, Karl
Marton Skjæveland og Johan Omdal – alle aktive, hver på sin
måte, også i Politiets Pensjonistforbund.
Øyvind Sæbø – 76 år
- Jeg kom inn i politiet i 1962. Begynte som
aspirant i Bergen, inspirert av min avdøde
bror som var i marinepolitiet i Nord-Norge
– Harstad og Ramsund. Jeg kom hjem våren
1962. Var aspirant ett år, og ble spurt om
hvordan jeg likte meg i Bergen. Svaret var
selvsagt: Meget godt!
- Så ble det politiskolen i Oslo. Kjempefint år
– utrykningskurs i Odalen – meget givende.
Begynte deretter ved Møllergata 19 i 1964. Der var jeg i ett år, og søkte
ledige stillinger i Stavanger, og kom hjem 20. juni 1965.
- I Stavanger var jeg ved ordensavelingen fra 1965 til 1975. Mens jeg
var der, var jeg et halvt år ved Nyrud politistasjon, og var deretter to
år i Stavanger, før jeg igjen reiste til Nyrud. I 1975 ble jeg spurt om jeg
ville begynne ved POT i Stavanger. Det ville jeg, og fra 1975 til jeg gikk
av med pensjon i 1999 som politiavdelingssjef, var jeg ved POT. I løpet
av POT-tiden var jeg sommeren 1975 på Svalbard/Bjørnøya. POT var på
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- Så kom jeg hjem, og tenkte at det hadde
vært greit å oppleve sommeren der oppe,
så jeg søkte meg tilbake sommeren
1973. - Etterpå fikk jeg en telefon fra
Justisdepartementet om jeg kunne være
i beredskap i fall det skulle skje noe på
Svalbard. «Før meg opp som 1. mann på
lista», svarte jeg. «Der står det mange», var svaret. Politifolk trives i polare
strøk. Den som har dragning mot ishavet, kommer igjen. En jul var jeg
der helt alene. Han jeg var sammen med, var fra Kirkenes og reiste hjem.
Jeg satt i kjøkkenvinduet og så russerne gikk patrulje langs grenselinjen.
Det var en spennende opplevelse.
- Om sommeren passerte vi russerne. De gikk på sin side, vi på vår. De så
ikke på oss. Bare et stivt blikk rett fram.
- Jeg drev rypejakt, fiske og annen jakt. Det var et eldorado for en friluftsinteressert mann. Friluft, luft og himmel. Gode greier.
- I 10 år var jeg formann i politiidrettslaget og spilte aktivt håndball, og
spilte flere kamper på politilandslaget. Samholdet og kameratskapet var
fint. Vi var politimester i håndball 10 år på rad. Det er helt unikt.
- Som pensjonist fra 1999, var jeg mye på landstedet i Ryfylke – Hjelmeland. Der var det fiske og fruktdyrking og vedlikehold av eiendommen.
Jeg har også spilt mye tennis og golf, og det gjør jeg fortsatt. Det er fine
idretter, og han jeg spiller med er litt bedre enn meg, så jeg hele tiden
har noe å strekke meg etter. Den sosiale biten er viktig – svært verdifull.
Og jeg får mosjon, og er ute i friluft.
- Som formann i pensjonistlaget i Rogaland driver vi aktivt med flere
møter i semesteret. Vi arrangerer en fast busstur i året – i 2018 til
Tyskland – Husum, Sylt og Skagen. - Vi er litt skuffet over at det ikke er
større interesse for turene, men vi reiser og den som vil, er velkommen
til å være med.
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- Hvis jeg skulle ha levd en gang til, er jeg ikke i tvil om at jeg hadde tatt
samme veien – uten å trekke fra en dag. Jeg har ikke angret et øyeblikk
på at jeg bli polis på grunn av jobben. Det har vært nesten 40 gylne år!
Karl Marton Skjæveland – 83 år
- Jeg var med i den første aspirantkullet ved
Bergen politikammer i 1956, og jeg gikk av
med pensjon 1. mai 1994. Det er en epoke
i politiet – fra 1990 var det studenter.
- Jeg begynte ved Politiskolen høsten 1957,
og kom til Stavanger politikammer året
etter, hvor jeg har vært siden. Begynte med
vanlig ordenstjeneste, og hadde hospitanttjenesten ved trafikkavdelingen. Deretter
var jeg ved kriminalavdelingen et par år, før jeg begynte ved POT hvorfra
jeg ble pensjonert i 1994 som politiavdelingssjef.
- Jeg har gått alle gradene fra politiaspirant via politioverkonstabel II
til politiavdelingssjef. Og jeg har hatt en stor trivselsfaktor. Det kom i
noen grad av de lederne jeg hadde. Ved trafikkavdelingen hadde jeg en
avdelingssjef som skapte trivsel i arbeidssituasjonen. Det er den viktigste
faktoren for at en avdeling skal fungere best mulig – trivselsfaktoren.

periode på Nyrud – og siden tre turer andre
steder på grensen, 11 år i POT og deretter plan- og personalavdelingen i noen år.
På grunn av omorganisering, søkte jeg ny
stilling og ble leder av ordenspolitiet og politiinspektør i Stavanger. Jeg var det til jeg
ble 60 år og gikk av med pensjon etter et
flott politiliv. Tiden i POT var spesiell. En stilling der krever at man er samfunnsbevisst
og følger med samfunnutviklingen. Det er
spennende.
- På denne tiden var kona mi blitt alvorlig syk. Hun døde da jeg var 65
år, og livet mitt ble både tungt og vanskelig. Jeg var var valgt inn i styret
i Politiets Pensjonistforbund, og forsøkte å være aktiv der så godt jeg
kunne. Jeg var med i seks år, det var fine år, men det var tungt uten kona.
- Min svigerinne ringte og tilbød meg jobb ved et hotell i Soknedal, og
det ble til at jeg var der hver uke noen dager i flere år. Det var greit nok,
men ensomt. Jeg merket det hver gang jeg kom hjem til Stavanger. Stua
var tom. Ingen å snakke med og ingen å bryne seg mot og med. Jeg satt
bare her...i sju år.

- Kriminalavdelingen var ikke organisert i spesialgrupper da jeg var der,
med unntak av krimteknisk, så jeg fikk prøve meg på mange typer saker.
Saksporteføljen var fra «horer og halm» til naskerier. Det var omtrent ikke
narkotikaproblemer i Stavanger på den tiden.

- En dag våknet våknet jeg opp og så at livet var i ferd med å gå forbi.
Jeg begynte sakte, men sikkert å leve igjen. Etterhvert traff jeg et kvinnemenneske – en å gå tur med, spise med, være sammen med. Hun bor i
nabolaget, og vi treffes ofte. Dessuten har jeg tre barn og åtte barnebarn.
De passer på meg!

- Ved POT var det en interessant tjeneste. Vi fikk være med på mye. Større
saker visste vi ofte mer om enn de gjorde inne i Oslo. Det kan være
mange grunner til dette, og jeg skal ikke spekulere i det, men faktum at
det var slik - av og til.

- Som pensjonist har jeg det godt. Jeg får apanasjen via nettet hver
måned, og da har jeg nok til «øl, snus, chips og akevitt». Hva mer kan
jeg forvente, enn si forlange? Jeg har det veldig bra. Bor greit og trives
med omgivelsene.

- Som pensjonist ble jeg bondefanget som formann i pensjonistlaget
nesten umiddelbart. - Jeg var på et møte, ble spurt og ble valgt. Jeg
hadde tidligere vært formann i Stavanger politilag, så jeg tenkte at dette
må gå bra. Jeg ble sittende i ca. 10 år. Det er viktig å ta vare på kolleger
når de blir pensjonister.

- Mange av mine tidligere kolleger er ikke så aktive i pensjonistlaget og
i de aktivitetene vi har. Det forundrer meg at vi ikke er mer sammen. Vi
har delt bord i 40 år og mange opplevelser, og vi kjenner hverandre godt.
En dag slutter vi, og vi ser hverandre ikke mer. Det er dumt. - Jeg mener
ikke at vi skal trå ned gjerdene hos hverandre, men at vi skal treffes og
dele en god kopp kaffe, prate og le sammen. Men det er slik det er;
noen er interessert og noen ikke.

- Jeg sa da jeg ble pensjonist, hvis dere se meg gå inn som bankbud eller
lignende når jeg blir pensjonist, må dere ta tak i meg. Pensjonen kommer
i posten, og jeg lever som en greve...fremdeles i Stavanger.
Johan Omdal – 77 år (Soknedal)
- Det var tilfeldigheter som gjorde at jeg kom inn i politiet. Jeg hadde
en sterk utferdstrang, og kom til Befalsskolen i Harstad, så langt unna
som jeg kunne komme. Da plikttjenesten var over, var det urolige tider.
Var innstilt på at jeg skulle begynne på Statens gymnastikkskole i Oslo,
men foreldrene mine ba meg om å komme hjem og begynte på den
lokale bedriften – Titania AS som er en bergverksbedrift.
- Uroen i meg ga ikke slipp. Så en annonse i avisen - «Vil du bli en av
dem?» Det var politiet som ville ha flere folk. Jeg søkte som aspirant i
Bergen, og kom inn. Etter aspirantåret, gikk ferden til Politiskolen i Oslo.
Jeg kom tilbake til Bergen, og var der som konstabel i to år. Jeg ble gift
med ei jente fra Stavanger, og søkte jobb i Stavanger.
- Jeg ble 38-40 år i politiet i Stavanger, hvor jeg begynte som patruljerende
konstabel. Siden har gått gradene fra uniformert tjeneste i ordensavdelingen, deretter i trafikken, i Utrykningspolitiet, på krimmen, en

- Jeg samler ikke på frimerker, men jeg har i alle år vært en heiatraver.
Jeg liker å gå tur, og har gjort mange fine turer som pensjonist. Jeg liker
godt å lese og leser mye. Jeg leser det meste – til og med dikt.
- Hemmeligheten er: Ta vare på livet; du får det ikke i reprise. Hver
eneste dag er full av opplevelser, og jeg har ikke en «dum dag». Jeg fyller
dagen med små opplevelser. Ser på fuglene – her har det vært fasaner,
og nyter livet. Livet er til for å leves – kort og godt!
- Et sted jeg var, stakk noen en lapp i lomma mi. Da jeg kom hjem, fant
jeg frem lappen og leste:
Vi venter hele uka på fredag,
hele året på sommeren,
hele livet på lykken,
stopp å vente begynn å leve.
- Vi må gå videre! - sier Johan Omdal med trykk på hvert eneste ord. Videre!
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Aktiv lederkonferan
Landsmøte 2019 blir 4.-6. juni – sted og detaljer kommer senere
Av Jørn-Kr. Jørgensen
Årets lederkonferanse på Gardermoen i slutten av april ble igjen
en manifestasjon på at PPF er en aktiv pensjonistorganisasjon
i vekst. Med godt over 4 000 medlemmer, er PPF en av de få
organisasjoner som vokser innen Pensjonistforbundet. Aktiviteten rundt om i landet er god, men kan selvsagt bli enda bedre.
Et aktivt forbundstyre med Bjørn Egeli som
leder, driver et stadig pågående arbeid hvor
bl.a. oppbyggingen av Pensjonistnettverket
står i sterkt fokus med sin leder Martha
Kalland, som også er PPD nestleder, i
spissen. Et funksjonelt styre sørger ellers for
en god og jevn progresjon i arbeidet, og en
del om dette kan interesserte lese om på
de to, tre neste sidene, hvor vi også trykker
en beretning for siste år – siden Landsmøtet
i Trondheim..
Vel 50 sentrale tillitsmenn og medarbeidere lyttet da forbundsleder Bjørn
Egeli åpnet årets lederkonferanse på Gardermoen. I en oversiktstale trakk
han PPF sammen til en helhet, og dannet på den måten en god verbal
plattform for konferansen. Egeli pekte på utfordringer og prioriteringer,
og ga uttrykk for at PPF har en hovedoppgave: Å følge med, og være
med i utviklingen til det beste for medlemmene.
Haakon Skulstad
Dette var også noe av assisterende politidirektør Haakon Skulstads hovedbudskap.
- Det går fortere og fortere, og reformarbeidet handler om å utvikle etaten. Som
eksempel på reform, fortalte han bl.a. at BL
(basisløsninger) har samlet 75 millioner
dokumenter fra og over hele landet, og at
dette nå er gjort til et verktøy for å kunne
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drive både sterkere og bedre etterretning. - Hadde vi hatt BL slik det er
utviklet i dag under Lommemannsaken, ville han ha vært tatt før, hevdet
Skulstad. Det handler om ny teknologi på nye plattformer.
Jan Davidsen
Pensjonistforbundets formann, Jan Davidsen,
ga uttrykk for at forbundet nå vil bygge opp
et faglig engasjement i organisasjonen for å
få igjennom de sakene Pensjonistforbundet
arbeider med. Dette skal bl.a. gjøres ved
at medlemsstokken på sikt skal forynges.
- Pensjonistforbundet krever fortsatt forhandlingsrett og at underreguleringen skal
opphøre. - Hvis vi ikke får forhandlingsretten tilbake ganske snart, vil det bli en
av de store sakene for vårt vedkommende
ved det forestående Stortingsvalget, sa Davidsen. Med sine ca. 250 000
medlemmer er det ingen tvil om at Pensjonistforbundet er en pressgruppe, og PPF er med i dette arbeidet gjennom SAKO-samarbeidet.
Unn Alma Skatvold
Unn Alma Skatvold som er nestleder i
Politiets Fellesforbund, var av den oppfatning at PF har forslag til løsninger som
politikerne bør lytte til. Hun orienterte om
aktuelle saker PF jobber med innen et bredt
spekter til PF-medlemmenes beste. Det
handler om Hovedtariffoppgjøret, om et
nytt lønnssystem, om en ny pensjonsavtale,
om Hovedavtalen, om medbestemmelse,
om særaldersgrenser og om ulike typer
samarbeid. Til syvende og sist kommer
også dette PPF-medlemmer til gode.
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anse i et aktivt PPF
Magne Rustad
Forbundssekretær Magne Rustad presenterte PPFs nye internettsider. Et utvalg har
omredigert www.politipensjonisten.no til
helt nye sider. De har fått ny lay-out og mye
ny tekt og ikke minst nye «knapper» som
vil gjøre det enklere å finne frem i informasjonsjungelen, og forhåpentligvis i løpet av
våren vil de nye sidene være tilgjengelig
for medlemmene. Det er et profesjonelt ITfirma som har hjulpet PPF i oppbyggingen
av sidene, og vi kan allerede nå fortelle at det er blitt «lyse» og «klare»
sider med god leselig tekst satt inn i et oversiktlig bilde – og hvor det er
rimelig lett å tilegne seg informasjon.
Skaret, Røen og Jørgensen
Magnar Skaret, Øyvind Røen og Jørn-Kr. Jørgensen fortalte i korte bolker
om hhv. Norsk Politihistorisk Selskap og verdien av at vi tar vare på
historie papirer og gjenstander, om den kommende Seniorkonferansen i
august (se egen artikkel et annet sted i bladet) og om Politipensjonisten.
- Det er både viktig og nyttig at medlemmene leser bladet, understreket
Jørgensen som også pekte på at internettsidene ikke skal overta bladet,
men være et supplement til dette – og omvendt. - Det handler om flere
plattformer for informasjon.

Arne Vardøy og Kjell Arne Slethei
Etter en strålende middag med god mat, var det klart for neste dag
etter en god natts søvn, og først ut var forbundsleder Bjørn Egeli igjen
– som denne gangen orienterte om div. saker fra forbundskontoret, om
handlingsplanen, om endringer i årshjulet og om endringer i vedtektenes
$ 4 – medlemskap (dette er omhandlet på de to neste sidene).
Før dagen tok til for alvor, underholdt Kjell Arne Slethei på trekkspill med
Arne Vardøy som forsanger i sangen: «When I am 64».
Ivar Solum
Deretter fikk Ivar Solum fra Hamar ordet til
en uventet hilsen. Han har vært syk og sa:
«Det går greit med meg. Jeg har begynt å
drømme igjen. Og i drømmene er jeg ofte
oppe hos St. Peter. Vi har lange samtaler
om alt galt jeg har gjort. - Det er viktig at
vi ler og har det morsomt sammen. Det er
mye helse i godt humør!»
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Martha Kalland
PPF nestleder, Marthe Kalland gikk så
igjennom deler av arbeidet til Pensjonistnettverket og understreket hvor viktig og
nyttig dette arbeidet er, og at det er lite
som skal til for å komme i kontakt med folk.
- Det er viktig at vi besøker hverandre og
snakker sammen. Kolleger trenger kolleger!

Egil Haaland
Endelig slapp tidligere organisasjonssjef i
PF, Egil Haaland, til, Han er nå styremedlem
i PPF – og fortalte på en instruktiv og klar
måte om pensjonene, om de kommende
og det som vil skje med pensjonene til nye
pensjonister, om AFP og litt om særaldersgrenser.

Per Kristian Hauge
Et mer faglig foredrag stod seniorrådgiver
Per Kristian Haugen for under overskriften:
«Hukommelsen har endret seg. Kan det
være demens?» Han gikk igjennom de fire
demenstypene, og pekte på viktige punkter
i de ulike typenes utvikling. Vi skal i et
senere nummer av politipensjonisten
fortelle mer inngående om demensspørsmålet opp mot Haugens foredrag.

Om raushet i vår tid
Neste og siste dag, åpnet med et kort foredrag av Jørn-Kr. Jørgensen om
raushet. - Man kan ikke være raus mot andre hvis man ikke er raus mot
seg selv, postulerte Politipensjonistredaktøren.

Merkantile presentasjoner
Lederseminarets deltakere fikk så en god
presentasjon av de ulike merkantile tilbud
PPF har å tilby sine medlemmer. Det er slik
at ved en samarbeidsavtale har PPFs medlemmer tilgang til de samme merkantile
tilbud som PF, og uten tvil kommer dette
mange til gode; ikke minst når det gjelder
forsikringsbiten. Det var markedsansvarlig i
PF, Heidi Bjørkedal fra PF, som ledet denne
presentasjonen som inkludere både biler, bensin, fritidstøy og alarmer, i
tillegg til operasjon for grå stær og andre synskorrigeringer.

Bøe, Markhus og Søreide
Og endelig slapp lokallagslederne Jan Gunnar Bøe fra Bergen, Bente
Markhus fra Nord-Trøndelag og Tom Søreide fra Asker & Bærum til og
fortalte om arbeidet lokalt. - Det er det lokale foreningsarbeidet som
er PPFs bærebjelke. - Det ble fortalt om turer og aktiviteter, om et flott
reiseprogram fra Bergen, om stor aktivitet og mange planer i NordTrøndelag som samarbeider nært med Sør-Trøndelag og om flott reiseog møteaktivitet i Asker & Bærum.

41 pensjonistlag i Norge
med 4 073 medlemmer
Politiets Pensjonistforbund er til for medlemmene. Forbundet
skal ha et fullverdig tilbud til pensjonistene fra justissektoren,
slik at den enkelte pensjonist fortsatt kan føle tilhørighet til sitt
tidligere arbeidsmiljø og kolleger.

Forbundet skal også søke et godt og nært samarbeid med arbeidsgivere
i Justis- og beredskapsdepartementet og i Politidirektoratet.

Eksternt samarbeid
Politiets Pensjonistforbund er avhengig av godt og nært samarbeid med
alle relevante etater og organisasjoner for å nå sine mål på vegne av
medlemmene.

Budsjett
Arbeidsoppgavene som fremkommer i Handlingsplanen dekkes innenfor forbundets vedtatte budsjett. Forbundsstyret kan budsjettere-/sette
av særskilte bevilgninger til enkeltoppgaver som for eksempel krever at
man nedsetter arbeidsgrupper til å utrede særskilte områder, jfr. forbundets økonomireglement.

Forbundet skal så langt det er mulig samarbeide med samtlige av
politiets fagorganisasjoner og landsdekkende pensjonistorganisasjoner i
offentlig og privat sektor som deler våre mål og interesser. Målet med
samarbeidet er å sikre medlemmenes økonomiske rettigheter og sosiale
forhold.

Forbundskontoret
Det ble forholdsvis stor utskiftning av «mannskap» i forbundsstyret ved
årets Landsmøte i og med at det ble valgt ny forbundsleder, -sekretær
og –kasserer. Dette er tre sentrale funksjoner i styret. Det var en liten
utfordring, men vi mener overgangen har gått greit takket være god
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informasjon fra forbundsleder, forbundssekretær samt forbundskasserer
som avsluttet sine verv under Landsmøtet våren 2017.
Forbundsleder og –sekretær bemanner PPF sitt kontor som ligger i
Politidirektoratet hver onsdag og torsdag. Ved situasjoner som krever vår
tilstedeværelse har kontoret vært bemannet også til andre tider. At både
forbundsleder og forbundssekretær bor utenfor Oslo betyr lenger reisevei
til/fra kontoret, og at leder benytter sitt hjemmekontor mer nå enn i
forrige periode.
I kontortiden foregår det et hektisk arbeid bl.a. med ajourhold av
medlemsregistre (et arbeid som nå er tillagt kasserer), besvare telefonhenvendelser, e-poster, utredning av saksdokumenter, skriving av protokoller, årsberetning og bidrag til Politipensjonisten. Det har vært brukt en
del tid med søknader om økonomisk tilskudd.

Møtevirksomhet
Vi har hatt to forbundsstyremøter i perioden Landsmøte 2017 til årsskiftet
2018.
Vi har gjennomført fire forberedende møter med SAKO-organisasjonene
og to møter med Pensjonistforbundet i perioden etter landsmøtet.
Vi har deltatt et par dager under Arendals-uken sammen med Pensjonistforbundet/SAKO-organisasjonene. Målet med deltakelsen var å presentere våre politiske krav overfor sentrale Stortingspolitikere under den pågående valgkampen.
Vi har, sammen med Pensjonistforbundet, deltatt i møte med arbeids- og
sosialminister Anniken Hauglie. SAKO/Pensjonistforbundets krav til statsbudsjettet 2019 ble presentert for Hauglie i dette møtet.

Det ble litt ekstra arbeid med almanakken vår i 2017 for redaktøren,
men også forbundskontoret. Det viste seg å være tekniske problemer på
trykkeriet, noe som førte til at almanakken ikke kunne sendes ut sammen
med desembernummeret av Politipensjonisten. Alle fikk almanakken før
årsskiftet i en egen postsending.

Ellers har vi deltatt på den årlige SAKO-konferansen, som Pensjonistforbundet arrangerer, der følgende saker var satt på dagsorden: Hva
betyr valgresultatet for pensjonistorganisasjonene, pensjon, statsbudsjettet 2018 og krav til statsbudsjettet 2019. Fra forbundsstyret deltok:
Bjørn Egeli, Martha Kalland, Magne Rustad, Kjell Fagerlid og Kjellaug Røgler.

Utenom tilstedeværelsen på kontoret arbeides det ved behov på bærbare pc-er med sikker nettilgang hjemme. I tillegg foregår det både forhandlings- og drøftingsmøter utenom kontordagene.

Leder og sekretær har hatt ett eller flere møter med PF, PF-forsikring,
Kontrollnemda i PPF og Norsk Politihistorisk Selskap. Leder hadde tidlig
etter Landsmøtet et møte med redaktøren av Politipensjonisten.

Forbundsstyret
Forbundsstyret har kommet godt i gang. Det er masse erfaringskompetanse samlet i styret, noe som åpner opp for å fordele forbundets
oppgaver på flere. Årsaken til fordeling av oppgavene er i første rekke for
å avlaste forbundskontoret, men også for å utnytte kompetansen blant
styremed-lemmene.

Leder deltok som gjest på Landsmøtet til Politiets Fellesforbund høsten
2017, og fikk anledning til å hilse Landsmøtet under åpningen.

Martha Kalland er utnevnt til styrets kontaktperson for pensjonistnettverket. Kjell Fagerlid og Egil Haaland får alle høringssakene tilsendt
for vurdering og eventuelt utarbeidelse av svar. Oddbjørn Olsen sitter i
arbeidsgruppen for prosjektet for oppgradering av PPFs hjemmeside.
Dette arbeidet ledes av Magne Rustad.
Det nye styret har hatt to ordinære styremøter etter Landsmøtet og før
årsskiftet, mens det ble avholdt fire før Landsmøtet. Forbundsstyret samlet
seg om arbeidsform i oppstartsmøte, og har startet arbeidet med å i
størst mulig grad oppnå målsettingene i handlingsplanen.

Leder har deltatt på et møte med Oslo politiets pensjonistforening i anledning
evaluering av Sseniorkonferansen som ble arrangert på Sæter gård.
Forbundsnestleder gjennomførte et foredrag for Jernbanepensjonistene
i november 2017, etter ønske om informasjon om våre medlemsaktiviteter.
Medlemsregisteret
Politiets Pensjonistforbund har 41 lokale lag og foreninger med 4 073
medlemmer fordelt over hele landet (pr.21.2.2018).
Fra 1.1.2015 ble medlemmer i Politiets Fellesforbund som går av med
pensjon automatisk overført til PPF dersom de ikke selv takker nei.
Det er mye arbeid med å ajourføre medlemsregisteret. Det er særdeles

NUMMER 2 - 2018

Politipensjonisten nr 2_2018 210x275.indd 9

9

22.05.2018 11.01

POLITIPENSJONISTEN
viktig at lokale lag og foreninger sender korrekt adresse og adresseendringer for sine medlemmer så fort som mulig.
Medlemsregisterets benyttes ved distribusjon av Politipensjonisten, Politiforum og magasinet Norsk Politi. Derfor er det spesielt viktig at opplysningene i registeret er korrekt.
Det er også viktig at lokallagene/foreningene så snart som mulig melder
inn dødsfall, slik at vi unngår å sende post til medlemmer som er døde.
Overføring av medlemmer fra PF medfører også en god del arbeid.
Hjemmesiden vår/politipensjonisten.no
Hjemmesiden vår kan bli mer brukervennlig. Vi har fått tilbakemeldinger
på at den er lite oversiktlig. Det ønsker vi å gjøre noe med. Styret har
utarbeidet et mandat og utpekt en arbeidsgruppe som skal utarbeide et
forslag til forbedringer og fremtidig organisering av hjemmesiden vår.
Forbundssekretæren leder arbeidet, og har fått frist til 1.4.2018. Resultatet
av arbeidet vil etter planen bli presentert på lederseminaret vårt i april 2018.
Medlemsbladet/Politipensjonisten
Forbundsstyret er, i henhold til vedtektene, pålagt å utgi et medlemsblad
minimum fire ganger i året.
Redaktør Jørn-Kr. Jørgensen har ansvaret for utgivelsen av Politipensjonisten. Han gjør en veldig god jobb, og det kommer i hovedsak
bare positive tilbakemeldinger for både innhold og layout av dette bladet.
Medlemsbladet er et økonomisk løft for forbundet. Vi har etter Samarbeidsavtalen med PF fått noe markedsstøtte til bladet fra PF Forsikring. Vi
har ingen annonseinntekter slik at alle utgifter blir å belaste eget budsjett
ut over markedsstøtten. Samtlige nummer av bladet er lagt inn på vår
hjemmeside som er åpen for allmennheten.
Noen lokale lag og foreninger kommer med informative referater fra
sine aktiviteter/pensjonistturer. Dette er positivt. Det kommer også noen
innlegg fra enkeltmedlemmer og det er vi svært takknemlige for.
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Politidirektoratet
Forbundet har tilgang til greie og praktiske kontorer i Politidirektoratet.
Forbundet flyttet inn tidlig vinter 2015, og det ble inngått en 5-års leieavtale i 2016. Vi er godt fornøyd med avtalen og den måten vi blir
ivaretatt av vår tidligere arbeidsgiver.
Vi har ikke hatt formelle møter med ledelsen i POD etter Landsmøtet,
men gjennom uformell kontakt er det positive tilbakemeldinger om både
lokaler og økonomisk støtte for fremtiden. Det er vi tilfredse med, men
vil tilstrebe å få på plass de årlige møtene som omtales i samarbeidsavtalen.
Politiets Fellesforbund
Vi har en veldig god samarbeidsavtale med PF. Det er enighet mellom
PF og oss om at vi fortsatt skal være den organisasjonen som arbeider
aktivt for pensjonistmedlemmene fra justissektoren både sentralt og
lokalt. Vi møter veldig positive holdninger både hos ledelse, og ansatte
under samarbeid med Politiets Fellesforbund.
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.
Pensjonistforbundet/SAKO
Samarbeidskomiteen mellom Pensjonistforbundet og offentlig sektors
Pensjonistorganisasjoner (SAKO) er sammensatt av følgende selvstendige
Pensjonistorganisasjoner: Pensjonistforbundet, Fagforbundet, Postens
Pensjonistforbund, Politiets Pensjonistforbund, Telepensjonistenes Forbund,
LO-Stats Pensjonistutvalg, Jernbanepensjonistenes Forbund, og Statens
Vegvesens Pensjonistforbund. Pensjonistforbundet har siden etableringen
av Samarbeidskomiteen i 1991, vært sekretariat for samarbeidet.
Siden PPF er et lite forbund med liten kapasitet på nasjonalt nivå, er vi
avhengige av det gode samarbeidet innen SAKO. Fra 2017 har vi startet
med uformelle drøftinger blant «SAKO-lederne» for å samtale om og
prioritere saker for våre medlemmer som tidligere har vært ansatt innen
det offentlige. Dette skal danne grunnlaget for den drøftingen vi har
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med Pensjonistforbundet før krav fremmes for staten. Samarbeidet i
møtene, både i SAKO-gruppen og med Pensjonistforbundet, er både
konstruktivt og meget godt.
PF Forsikring/merkantile fordeler
Forbundet inngikk ny forsikringsavtale med PF Forsikring i 2014. En avtale
som har gitt våre medlemmer i all hovedsak bedre forsikringstilbud til en
rimeligere premie.
Forbundsleder og sekretær har hatt møter med PF Forsikring. Det rapporteres nå fra PF forsikring at premien på vår reiseforsikring vil øke noe.
Dette skyldes i første rekke at vi som gruppe har mer tap av gjenstander
på våre reiser, enn andre.
For øvrig er skadeprosenten meget gunstig for våre medlemmer i forhold til størrelsen på forsikringspremiene. PF Forsikring vil dessuten jobbe
med nye produkttilbud til våre medlemmer.
Økonomi
Den økonomiske situasjonen er blitt betydelig bedre med tilskudd fra
statsbudsjettet/POD, momsrefusjon, tilskudd fra NAV til frivillige organisasjoner og forsikringsavtalen med PF. Denne økingen har gjort det mulig
også i 2017 å utbetale støtte til våre lag og foreninger.
Viktig for demokratiet
Organisasjonene er en viktig del av vårt demokratiske samfunn. Det
er forbundsstyrets syn at ved å stå sammen; i en egen organisasjon,
fortsette samarbeidet med Pensjonistforbundet og SAKO-gruppen, samt
være med på å tilstrebe et bredest mulig samarbeid mellom forbundene
som organiserer pensjonister, kan vi oppnå resultater som kommer våre
medlemmer til gode. Vi skal møte de nye årene og utfordringene med
optimisme og tro på at vi skal lykkes i vårt arbeide til det beste for
medlemmene.

D E B AT T
Å TENKE NYTT!
Av Ivar Solum
PPF gjennomgikk en relativt stor organisasjomessig endring ved
siste Landsmøte, mange ble skifta ut og «nye koster» kom til. Vi har
nå resten av 2018 på oss til å kjøre «brainstorming» i PPF og legge
opp løypa for Landsmøtet 2019. Hva skal vi gjøre av endringer? Hva
skal til for å få gode debatter på Landsmøtet, debatter som løfter
oss fremover og gjør PPF til en enda bedre organisasjon for oss
pensjonister fra politiet og deres nærmeste.
Økonomi:
Min påstand er:
Slutt med almanakken...den er utgått på dato.
Slutt å sende meg Politipensjonisten i posten, den leser jeg på nettet,
de som ikke har nett, kan be om den i post
Formannskonferansen og Landsmøtet kan kortes ned med en dag.
Det som tradisjonelt foregår på disse to konferansene er så oversiktlig at organisasjonen kan spare inn en dag pr. deltaker, er min
påstand.
Summen av disse forslag kan brukes til organisasjonsutvikling, med
bl.a. fokus på Nettverksarbeid.
Organisasjonsarbeid:
Sittende ledelse i PPF tar opp denne saken på første styremøte,
utfordrer 3-5 medlemmer i PPF og gir de et mandat til å komme
med forslag til endring av organisasjonen virke som styret legger
frem på Landsmøtet 2019.
Ett av flere tiltak fra undertegnede: Seniorkonferansen avholdes
hvert år under ledelse av PPF, med ett til flere lokallag som teknisk
arrangør i nært samarbeid med PPF.
Landsmøtet må gjøres til no mere enn «et treffpunkt» for politipensjonister.

Forbundsleder Bjørn Egeli
svarer på dette debattinnlegget
i lederartikkelen på side 2.
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Sterke inntrykk fra Sre
i Bosnia-Hercegovina

Tekst: Jørn-Kr. Jørgensen

Ole Rønning, Finn Erik Grønli, Egil Henriksen, Jørn-Kr. Jørgensen, Tore Soldal og Lars Eliassen - seks kolleger samlet rundt kaffebordet i Sarajevo.

I tidsrommet 11. juli – 14. juli 1995 ble ca. 11 000 bosniaks (bosniske
muslimer) drept i området rundt Srebrenica i Bosnia-Hercegovina.
«Massakeren i Srebrenicia» blir denne hendelsen ofte kalt. Det
var bosnisk-serbiske militærstyrker som sammen med den
kroatisk-serbiske paramilitære enheten «Skorpionene» - under
militær kommando av general Ratko Mladic - som stod for ugjerningene. Ofrene var menn og gutter. Langt fra alle er funnet og
gravlagt.
I 13 år var sjefen ved Norges største politienhet, enhet sentrum i Oslo,
Tore Soldal, etterforsker ved Det internasjonale krigsforbrytertribunalet
for det tidligere Jugoslavia (ICTY). Her er han fotografert på gravplassen i
Srebrenica i forrige uke.
Srebrenica-massakren er blitt betegnet som det største massemordet
i europeisk etterkrigshistorie. Mladic og flere andre bosnisk serbiske
offiserer har blitt tiltalt for krigsforbrytelser, bl.a. for folkemord ved Det
internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia (ICTY).
Tribunalet har konkludert med at massakren var et ledd i et folkemord.

12

FN hadde tidligere erklært Srebrenica for en «sikker sone» og skulle
beskyttes av soldater fra FN, men massedrapene ble ikke forhindret.
En dag i midten av april i år kjører vi landeveien fra Sarajevo til Srebrenica.
Vi er seks kolleger fra OPD på kultur- og guttetur. En av dem som er med,
er driftsenhetslederen for enhet sentrum, politiinspektør Tore Soldal.
Finn-Erik Grønli fra Trafikkorpset er sjåfør på minibussen. Med i bussen er
også Egil Henriksen, Lars Eliassen og Ole Rønning – alle med lang fartstid
i politiet bak seg med ulike typer tjeneste. Selv har jeg vindusplass bak
på høyre side i bussen.
- Der oppe, sier Tore Soldal og peker på et rødt hus oppe i åsen. - Der
oppe, sier han og tar sats med stemmen, - derfra bar vi ut 700 lik.
Det blir stille i minibussen. Finn-Erik sakner farten. På høyre side ser vi en
gravplass. En massegravplass som strekker seg opp over bakkene i den
vakre Srebrenica-naturen. Det er grønt og fint alle steder, men et uendelig
antall gravsteiner uten navn forteller om en grell virkelighet hvor langt
over 11 000 mennesker ble massakrert i løpet av et par dager. – Jeg undres
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rebrenica
a

hvilken logistikk de må ha hatt, sier Tore i det han går ut av bilen og tar
oss med inn på den muslimske gravplassen, hvor en utendørsmoske
med bønnetepper på gulvet danner et slags sentrum med bosnianaturen
som levende vegger.
Vi går inn på gravplassen, ser oss rundt og blir stumme over synet av så
mye død. Over så mange graver. 11 000 menn – voksne, unge og mange
barn, drept. Vel 8 000 gravlagt. Resten av mennene har ingen foreløpig
gjort rede for, men det er avsatt plass til navnene deres på de store
marmorminnetavlene som omgir moskeen. Ingen skal glemmes eller
utelates om de blir funnet.

Gravplassen i Srebrenica har langt over 8000 gravsteiner og ligger vakkert til
i bosnianaturen.

Historien om Srebrenica spesielt og Bosnia-Hercegovina generelt kan den
enkelte lese om i litteraturen. Den blir for langt, vanskelig og komplisert
å skrive utfyllende om på KILDEN. Disse linjene gir bare et lite inntrykk.
Vår kollega Tore Soldal var med som etterforsker ved Det internasjonale
krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia (ICTY). I 13 år var
han i fremste rekke for å finne ut av ikke bare Srebrenica-massakeren,
men krigsforbrytelser begått over hele Bosnia-Hercegovina, i et forsøk
på å stille de ansvarlige for massedrapene for retten for at de slik at
de skal få få den straffen i tilkommer. Etterforskningen inkluderte karer
som Radovan Karadžic, den allerede nevnte Ratko Mladic og Slobodan
Miloševic, i tillegg til mange andre militære og sivile ledere med blod på
hendene under og etter krigen på Balkan.
- Det er opprivende for både sjel og sinn å være med å etterforske slikt,
sier Tore Soldal stille mens vi går mellom gravene i Srebrenica. Det er
veldig lite, faktisk ikke noen verdens ting, som kan gjøre opp for dette. At
de ansvarlige for massakrene blir stilt til rette for ugjerningene, er viktig
for de gjenlevende, men de døde kommer aldri tilbake. Det var en far,
en onkel, en bestefar, en sønn, en nevø... De er borte. Borte for alltid...
- Men, sier Tore, det var viktig for meg å komme hit igjen. Jeg reiste fra
et ødelagt og krigsherjet land. Nå ser jeg at både Sarajevo, Srebrenica
og andre byer vi har kjørt igjennom er på full fart opp igjen...og at livet
går videre. Selv om sorg aldri blir borte, og selv om ICTY gjorde en så
god jobb som overhodet mulig, vil savnet alltid være der. Om ytterligere
20-30 år, er alt dette fjern historie. Gravene vil fortsatt stå her i Srebrenica

Politiinspektør Tore Soldal var etterforsker i tribunalet.

Krigen har satt mange spor - fake patroner selges på markedet omlaget til kulepenner.

og andre steder hvor krigen rammet til skrekk, gru og advarsel. - Jeg har
ved å reise tilbake til Balkan klart å lukke noen av sårene i mitt eget sinn,
selv om minnene om hva jeg så og hørte alltid vil være der. Langt verre
er det selvsagt for den som bor i dette landet og opplevde massakrene
på nært hold. Men livet må gå videre. Det er alles forpliktelse, og den
beste måten vi kan hedre de døde på. Så får domstolene gjøre sin del av
jobben, og de ansvarlige ta sin del av ansvaret... Totalt kostet krigen på
Balkan fra 1991 til 1999 ca. 200 000 liv.
Det er stille i mini-bussen på veien tilbake til Sarajevo. Seks OPD-kolleger
har nok med seg og sitt. Synsinntrykkene, opplevelsene, fortellingene. Det
som sitter igjen, er lærdommen og nærheten til noe vi aldri vil glemme.

Protokollen forteller om langt over 8000 døde.
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Politiveteranen Bjørn-Ivar Thune kan
ikke fortelle om et rolig år på jobben
Av Helena Miller - Publisert i Tema & Profiler
Det er en ganske fin vinterdag jeg har med «skrivepennen» og
kamerautstyret mitt på bussen på vei til Marbella hvor Bjørn-Ivar
Thune sitter og venter på meg til avtalt tid kl. 10.00. Jeg tror det tok
en hel time, om ikke mer, før vi endelig møttes på det avtalte stedet.
God kommunikasjon er essensen til et godt samarbeide, og heldigvis
var grunnlaget til tålmodigheten lagt da vi møttes første gangen ett
år tidligere.
Og tålmodighet og trofasthet er vel et par av nøkkelordene som jeg vil si
beskriver den høye og mystiske mannen jeg skal treffe. Nå ønsker han å
fortelle sine historier og bruke sin kompetanse videre som konsulent og
privatetterforsker både i Norge og i saker som er relatert til Spania. Han har
mange spennende historier å fortelle fra sine 36.5 år i politiet i Norge.
Bjørn-Ivar minnes de tøffe tidene den gangen han startet i politiet i Oslo i
1980. Han forteller om Norges «første» store biljakt som endte i media som
Maridalssaken. En ung biltyv ble pågrepet og hele åtte politifolk ble suspendert
i etterkant. Bjørn-Ivar jobbet sammen med flere av disse politifolkene på
Økern politistasjon i Oslo i tiden etter Maridalsaken.
20 år og i uniform
Det var mange hardbarkede politifolk og en utpreget konkurransekultur innad
i etaten. Politiet var helt annerledes den gang da. I dag har politiet fra studiedagene mer fokus på etikk og dialog, i motsetning til politikullene som ble
utdannet i «gamle» dager. Denne forbedringen liker han.
Bjørn-Ivar husker godt sin første arbeidsdag i uniform. Det var 17. mai i 1980.
Han var bare 20 år og hadde nettopp avsluttet militærtjenesten. Han følte det
var et stort ansvar og en tøff overgang. Et 6-ukers aspirantkurs var akkurat
avsluttet. Av 600 søkere, var han en av de 90 som hadde kommet videre.
Praksisen i aspiranttiden hans ble tilbakelagt på Grønland politistasjon i Oslo.
Det betød mye patrulje og praksis ute i gata. Etter der var det ett års studie
ved politiskolen på Majorstua.
Polititeft
Allerede høsten 1981, nyutdannet og rett i jobb, klarte Bjørn-Ivar å markere
seg. Han lærte å bli observant i aspiranttiden. En dag de var ute og patruljerte
stoppet de en bil hvor de skulle sjekke føreren. Bilføreren sa han hadde
kjørekortet sitt hjemme. Politipatruljen ble enige om å kjøre etter han. Da
bilen stoppet vel «hjemme» på Grefsen, løp føreren ut av bilen og stakk av.
Bjørn-Ivar følte seg litt ille til mote i og med at det var han som hadde sagt
ja til å gi ham tillatelse å kjøre hjem. Han skyndte seg dermed ned på politistasjonen på Økern, som var hans stasjon, for å finne ut om føreren var en
gammel kjenning av politiet. Han satt seg ned med fotoarkivet, og mens han
bladde, gjenkjente han raskt ansiktet. Han fant ganske mye mer på rullebladet.
Personen ble pågrepet dagen etter, og han måtte svare for sine forhold.
Over i etterforskning
Dette var starten på en rekke oppklaringer i andre saker. Dermed ble BjørnIvar spurt om å starte på etterforskeravdelingen. Det var status den gang å
bli spurt om det. I dag, etter 22. juli er situasjonen en annen. Det har høyere
status å jobbe ved operative avdelinger, og de får flere ressurser på grunn av
høyere prioritet. Bjørn-Ivar synes dette er litt leit, for gode etterforskningsavdelinger er alltid viktige i politiet.
Etter å ha kommet på etterforskeravdelingen hadde Bjørn-Ivar mange store
saker. Blant annet husker han godt etterforskingen av Tveita-gjengen. Dette
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var et tøft miljø i Groruddalen på 80-tallet hvor kriminelle og norske ungdommer fra områdene rundt Tveita, Trosterud, Haugerud, Opsal samlet seg
og begikk alvorlig kriminalitet. Mange såkalte «sjokkbrekk» ble gjort, hvor de
stjal dyre raske biler, kjørte disse inn gjennom butikkvinduer, stjal med seg
varer og kjørte ifra politiet.
Bjørn-Ivar forteller også at en tidligere lærer han hadde på Politiskolen, ble
brutalt slått ned i Oslo. I samarbeid med kolleger, etterforsket og oppklarte de
denne høyt prioriterte saken ganske raskt. Han legger til med en unnskyldende
kommentar at han gjorde det bra. De kommende oppklarte sakene med
tilståelser ble satt stor pris på av ledelsen. Det ble 7 år på etterforskningsavdelingen med en makker. – Denne tidsepoken var en historie for seg selv,
sier han med smilende øyne.
Ikke ett stille år
I 1992 startet et nytt kapittel med nye spennende år. Han startet ved narkotikaseksjonen. Da var han tilbake i gamle lokaler på Grønland politistasjonen hvor
velkjente Erik Jensen hadde høy status.
Mange driftige karer og damer søkte seg dit. Folk med høy stjerne i hele
Norge jobbet nettopp der i sentrum. Narkotika var noe nytt og en styggedom som alle ville ta. Derfor fikk de ubegrenset med midler. Med den store
økonomisk støtten fikk de også mange dyktige folk. Det var store saker med
stor medieblest. Det blåste bokstavelig talt i korridorene. Det var satsing på
områder med egne kildegrupper, spanere, etterretning og etterforskning. De
var i vinden. Bjørn-Ivar mimres noen store saker han hadde der. - Det fantes
ikke ett stille år, kommer det ettertrykkelig fra han.
Han var også en kort periode som etterforsker av kirkebranner. Det var de
såkalte satanistene som tente på kirker, og den mye omtalte Greven som
var mye i mediebildet på den tiden. Etter nærmere et halvt år på denne
kirkebranngruppen var Bjørn-Ivar tilbake på narkotikaseksjonen. Men så fikk
han en ny forespørsel av sin tidligere sjef om å søke en stilling ved KRIPOS.
Som sagt så gjort. Bjørn-Ivar søkte og kom inn. Dette var jo et steg opp for
Bjørn-Ivar, for det var jo status å jobbe i KRIPOS. Men etterretningsansvaret
på KRIPOS ble ikke helt hans «greie», og etter to år var han tilbake på
narkotikaseksjonen.
Frem og tilbake er like langt
Som i de store TV-seriene som den svenske serien BECK (Peter Haber) og
Gunvald (Michael Persbrandt), ble omverdenen mer kjent med arbeidet som
politietterforskere gjør. Mange yngre etterforskere i politiet levde seg jo litt
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inn i disse TV-seriene med skandinaviske kriminalhelter, og identifiserte seg
litt med disse. Men nå var Bjørn-Ivar en av de store tunge med lang erfaring.
1996-2001 ble årene med knallhard jobbing med mange tunge saker. En
stor sak hvor en kriminell gjeng fra Norge hadde leid en båt i Bulgaria, ble
et langvarig prosjekt. Gjengen hadde leid inn en Ukrainsk skipper og mannskap for å seile båten ut fra Bulgaria, igjennom Bosporusstredet mot Middelhavet og videre ned til Marokko. Her ble det sagt at de hentet enormt store
mengder med hasj. Båten seilte så nordover igjen, rundet Spania og forbi
Portugal, men så langs kysten av Frankrike ble båten imidlertid stoppet av
franske tollere der både båt og mannskaper ble ransaket i to døgn uten at
de fant narkotika.
Bjørn-Ivar var med da politiet i Norge slo til mot denne gjengen utenfor
sørlandskysten sommeren 1998, men så forsvant båten tilbake til Spania
og tre av de siktede rømlingene ble pågrepet i Marbella. På grunn av mye
samarbeid med Spania, reiste Bjørn-Ivar derfor mye opp og ned for avhør
og annen etterforskning i denne saken. Han legger til at dette var en meget
ressurskrevende og tung sak å etterforske. Bjørn-Ivar kjente seg med god
grunn litt sliten etter fem år med hardkjør.
Økokrim kaller
Men så kommer det en ny mulighet og en tidligere sjef som nå jobbet i Økokrim
ringer. Han hadde et ønske om Bjørn-Ivar kunne søke seg til økokrim. - Ja,
svarte Bjørn-Ivar, for han kunne trenge et litt lavere tempo, tenkte han.
Men det ble ikke rolig der, for i 2001 smalt det jo i World Trade Center, som
han sier. Han fikk jobb i økokrim i hvitvaskingsteamet som har en enorm
database på finansielle opplysninger. I den databasen kan de søke opp
mistenksomme transaksjoner i Norge. Og det var nettopp i den basen at han
fikk treff på en Interpol-melding som var sendt fra Tyskland til Norge i 1999.
Det var et skip som var solgt fra Tyskland til Dubai. Det var opplysninger om
et norsk-somalisk miljø som hadde finansiert kjøpet, og det var Al Quaida
og Osama bin Laden som hadde kjøpt skipet. Det var jo selveste Osama bin
Laden som var mistenkt å stå bak 9/11. Så da Bjørn-Ivar så dette, tente både
han og sjefene på alle plugger. Hva var dette? Det var to store organisasjoner
i Norge som sendte flere hundre millioner ut av Norge i året gjennom et
såkalt Hawalla bank-system. De koblet da banksystemet sammen via transaksjonsbanker i USA. Bjørn-Ivar lagde flere oversiktskart som ble bragt over
til Washington og presenterte de personlig for FBI i USA. FBI slo til i disse
Hawalla kontiene. Kjell Magne Bondevik var statsminister på den tiden og var
på besøk hos George Bush hvorpå han roste norsk politi. Det var jo stas med
slike tilbakemeldinger fra selveste presidenten i USA.
Nye lover mot terrorfinansiering kom etter dette. - Det var heavy og
spennende saker å holde på med, sier han. Etter 5 år i Økokrim fra 2001 til
2006 vendte Bjørn-Ivar seg nok engang tilbake til narkotikaseksjonen ved Oslo

Politihus. Nå var seksjonen omorganisert og het Seksjonen for bekjempelse
av Organisert kriminalitet.
Gjengetterforskning
Men spenningshistoriene hans stopper ikke her. Bjørn-Ivar var også involvert i
en tidligere etterforskning av bondegården som Anders Behring Breivik leide
da det smalt i Oslo og tragedien på Utøya skjedde. Selv var han på ferie og
bistod kun i innledende fase av Breivik saken.
Vi kunne ha fortsatt og fortsatt, men for å avslutte, så var han i Brasil på
en økokrim sak som gjaldt B-gjengen (Pakistanergjengen og Brasilgjengen).
Gjengene hadde skutt på hverandre i Oslo sentrum. Riksadvokaten og politiet
hadde bestemt at de skulle etterforskers. Bjørn-Ivar hadde ansvaret for å kartlegge deres økonomiske bakgrunn, og det gjorde at de måtte reise til Brasil.
Han humrer når han mimres at han satt på stranda i Brasil og ser «Gunvald»
fra kriminalserien BECK kommer gående med en drink i hånden. Det var som
å være med i selve serien. Om «Gunvald» var der nede på ferie eller under
filminnspilling vet ikke Bjørn-Ivar.
Vil bruke sin kompetanse
Så med et stort hopp går vi til sommeren
2016, da han ble pensjonist. Han sier at
det beste med det er å slippe å administrere alle papirene. Men Bjørn-Ivar er
jo kun 58 år og er frisk og rask. Hodet
fungerer, og som han sier - han ønsker å bruke sin kompetanse videre.
Mange politifolk er jo også spenningssøkere, og han tror han er en av de.
Det blir for kjedelig å ligge hjemme
på sofaen. Nå 1,5 år etter han pensjonerte seg, kribler det i kroppen.
Han liker å hjelpe folk. - Spaniaturene
mine skal bli lengre og oftere, sier han. Det er mye kriminalitet
i Spania. Bare to dager før siste avreise til Marbella, fikk han et spørsmål om å
bistå en annen privatetterforsker i Norge med å finne en etterlyst nordmann
i Spania. Nå har han registrert et privatetterforskerfirma som heter Thune
Consult.
Blir det bok?
Vi har bare kruset de hvite toppene på bølgene han har vært med på. - Du
skal ikke skrive bok da, spør jeg freidig? Bjørn-Ivar kniper øynene sammen i et
smil og ser på meg. - Vi får se da. Det er jo noe alle gjør om dagen, smiler han
lurt. Det hadde vært interessant å få røverhistoriene hans frem fra skyggen,
sier nå jeg og avslutter der.

«Turgeneralene i Trondheim»
Siden 2014 har våre kjære «Turgeneraler» Jens Bjørnar Morseth, Terje Hanssen
og Per Bjørgum arrangert tilsammen 36 turer (pr.1.5.2018) for pensjonistene
i Trondheims nærområde. Dette er turer primært i skog og mark hvor kjente
og ukjente steder blir oppsøkt. I løpet av disse årene har turmålet aldri vært
det samme. Enkelte steder har lokale «kjentmenn» blitt kontaktet for å fortelle
interessante lokale historier. Dette er et populært tiltak, og på det meste har
21 pensjonister deltatt. Under pausene med matpakken og kaffekoppen blir
det alltid tid til både mimring og trivsel. Jens Bjørnar, Terje og Per er garvede
og flinke o-løpere så det blir aldri «bom», selv i vanskelig og krevende terreng.
Torbjørn Kalland
Fra venstre: Per Bjørgum, Terje Hanssen og Jens Bjørnar Morseth.
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«Slik går nå dagan i Torrevieja»
Av Ivar Solum - politipensjonist fra Hamar - Hedmark politidistrikt
På dette bildet, fra v. Trond Øieren,
Torstein Holand, Ivar Solum,
Britt Homb Døviken, Bjørn Berntsen,
Bjarne Olav Homb
og Kjell A. Vaage.

Byen ligger ca. 40 minutters kjøring fra storbyen Alicante og har
en fast befolkning på 103 154 (2008). Torrevieja var opprinnelig
en liten fiskerlandsby med stor grad av saltproduksjon. Byen er
plassert mellom sjøen og to store saltlaguner, kalt salinas.
I denne byen bor det mange nordmenn, deriblant mange pensjonerte
politifolk. Noen hele året, andre i perioder. Jeg for min del bodde der i
2018 i 8 uker, for på den måten bedre å kunne ta vare på min egen helse.
Kona og jeg leier leilighet av en kjenning i Quesada, en urbanisasjon ca
10 km fra Torreveija.

tyr enormt for min helse. Som dere vet fra tidligere i Politipensjonisten,
sliter jeg med kreft og bivirkningene av behandlingen (cellelgift/stråling).
I samråd med min kreftlege er vi to helt enige om at i området rundt
Torreveija har kroppen min godt av å være, mens vinteren står på hjemme.
Det jeg trenger i disse vintermånedene er sol, varme og rik anledning til
å gå turer,trimme.
Etterhvert som vi får disse tirsdagstreffene til å bli en vanlig del av oppholdet, vil vi kunne utvikle det til en møteplass for oss pensjonister til stor
glede for korttids- og langtidsferierende.

Den siste tirsdagen i hver måned møtes vi pensjonerte politifolk (en del
av oss) på et egnet samlingsted sør for Torreveija by (Sun Rise Resturant).
Primus motor for denne aktiviteten er Kjell Arild Vaage. Kjell Arild bor i
utkanten av Alicante hele året, og kommer ned til oss denne tirsdagen.

Å være borte fra hjemlandet over flere uker og måneder er jo en litt rar
opplevelse, men fullt ut til å leve med. Kona og jeg er nybegynnere på
dette, men mener helt bestemt at dette kan være en reell «livsforlenger»
for oss begge.

Dette initiativet som Kjell Arild har tatt her, er til stor glede og velvære for
oss andre beboere. Å kunne komme sammen i «en hektisk» pensjonisthverdag hvor pensjonister fra hele landet kan utveksle informasjon om
oppholdet, få kunnskap av de som er erfarne om det meste er av stor
betydning.

Vi bestiller nye uker i 2019 og ser frem til tirsdagstreffene på Sun Rise. Er
du på Facebook, gå inn og søk opp Kjell Arild Vaage og han legger deg
inn på vår lukkede gruppe.

Den viktigste delen av møtet, er å treffes, snakke, dra frem gamle minner
fra tiden i politiet, er av uvurderlig betydning.
Mange lurer sikkert på hva vi gjør i disse ukene, månedene uten snø
og kuldegrader. For å snakke for egen del, så tror jeg oppholdet be-
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Ivar Solum t.h. trives i Spania
sammen med gamle kolleger.
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Torleiv O. Rognum fyller 70 år
let mye av den kunnskapen han har tilegnet seg i en lettfattelig form til legestudenter, leger, sykepleiere, spesialister, politifolk og andre som har hatt behov
for informasjon. Og han har skrevet og publisert artikler og bøker i en jevn strøm
hvor hovedhensikten hele tiden har vært å formidle; ofte det som er vanskelig,
men ikke umulig, å forstå for en legmann.
La meg være litt personlig: Julen 2004 reiste jeg til Sri Lanka for å oppleve sol
og sommer. 2. juledag 2004 rullet tsunamien inn over store deler av Sørøst-Asia
og titusenvis av mennesker omkom. Via nyhetsmedia så jeg at Dr. Rognum var i
Thailand og ledet identifiseringsarbeidet.
I romjulen hadde vi sms-kontakt med hverandre, hver dag og flere ganger om
dagen. Oppmuntrende, hyggelige ord – han i Thailand, jeg i Sri Lanka. Det var trøst
og troen på at livet går videre.

Torleiv O. Rognum er en av Norges mest kjente rettsmedisinere.

Maken til medmenneskelig engasjement er det vanskelig å finne. Sjelden
fremstår det en lege som er så dedikert til jobben sin som Torleiv O.
Rognum ved det tidligere Rettsmedisinsk institutt i Oslo, nå Avdeling for
rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus HF.
I april var han 70 år. Det ble bl.a. markert med et Rognum-seminar på konferansestedet Soria Moria i Oslo. Her i Politipensjonisten skal han omtales fordi det knapt
finnes en polititjenestemann i dette land som på en eller annen måte ikke har
stiftet kjennskap med Dr. Rognum.

Torleiv O. Rognums CV har et omfang og en lengde som menyen på WaldorffAstoria i New York. En ting er at han er lege, dr.med., professor og seksjonsleder,
og at han dessuten har en Master i public administration. En helt annen ting er at
han har en publikasjonsliste både innen sitt fag og ellers som få andre kan legge
på bordet. Det blir for langt å kommentere alle hans artikler og bøker. Skal vi
likevel trekke fram en, må det bli videreføringen av boken Lundevalls rettsmedisin
– som godt kunne hatt navnet ”Rognums rettsmedisin”; i 3. utgaver – den siste i
2016, etter mange tidligere utgaver signert Jon Lundevall, Rognums læremester
og tidligere rettsmedisinsk nestor i Norge. Men først og fremst og sist, er Rognum
et hjertegodt medmenneske.
Rognum har gjort seg kjent i Norge gjennom det arbeidet han har utført innenfor området krybbedød, men også i forhold til obduksjoner og dødstidspunktbestemmelser. På mange måter har han vært en foregangsmann, en pioner,
sammen med sin kollega Ola Didrik Saugstad på området krybbedød. Det handler
om forskning, forskning og forskning; døgnet rundt om nødvendig – og aldri gi
opp troen på at det nytter. Alle svarene ligger langt der fremme et sted og venter.
Motivasjon til å finne løsninger og utholdenhet, er stikkordene. Rognum har aldri
gitt opp.
Men det er mange ting og mange felt innen sitt område Rognum har engasjert
seg i og vært opptatt av. Han vet om og har tatt i det meste, og han har formid-

Den 5. januar 2005 kom jeg til Norge. Noen dager senere ble Dr. Rognum intervjuet av Pål T. Jørgensen i TV2 – nettopp hjemkommet fra Tempelplassen på stedet
hvor det hadde vært en stor, utendørs obduksjonssal. – Hvordan er det å stå midt
oppe i alle denne nøden og døden? – spurte intervjueren en alvorlig og sliten Dr.
Rognum. Torleiv så rett inn i kameraet og svarte det norske folk: - Jeg har mitt
Nytestamente i skjortelommen. Der finner jeg trøst.
Denne lille vignetten – og mange andre ufortalte episoder – om f.eks. produksjon
av filmen om mistenkelige dødsfall, og redaksjonsarbeidet i magasinet «Nordisk
Rettsmedisin» - hvor vi begge var redaktører - og om arbeid i fagrådet for Den 3.
internasjonale krybbedødskonferansen og mye annet, får vente til Dr. Rognums
biografi. Den må før eller siden foreligge mellom to permer. Han har mye å fortelle,
Torleiv. «Med kors og kniv» har jeg kalt den i mitt hode.
Det skal dessuten legges til at Dr. Rognum alltid har vært den typen rettsmedisiner
som har rykket ut til åstedet, for å se, oppleve, kjenne og lukte…og om mulig
snakke med folk. Det er mye mer enn rettsmedisin – det er også psykologi og
antropologi, og danner til slutt det som blir rettsmedisinerens obduksjonsrapport.
Det krever flid og nøyaktighet, og er avgjort med på å heve rettsstandarden og
sikkerheten i landet vårt. Også her har Dr. Rognum vært en foregangsmann. At
han har fått Ridderkorset av St. Olavs Orden av H.M. Kong Harald V, er ikke det
minste underlig.
Så er Torleiv 70 år. Fra dette bladets spalter stiller vi oss i den lange rekken av
gratulanter. Først står kone, fire barn, svigerbarn og åtte barnebarn; deretter kolleger
fra inn- og utland, politikere og ulike typer fagfolk. Som en sjelden solid baktropp
står samtlige politifolk i Norge; de som er i tjeneste og de som er pensjonert.
Gratulerer med dagen post festum, Torleiv! Du er en makalaus venn og kollega.
Jørn-Kr. Jørgensen

Torleiv O. Rognums lærebok
i rettsmedisin. bygger på Jon
Lundevalls lærebok, men er
betydelig utvidet.

Torleiv O. Rognum i Thailand rett etter tsunamien i
2004 hvor han deltok i obduksjonsarbeidet
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Vi gratulerer!
Dette er PPFs gratulasjonsliste over jubilanter fra juli til september 2018.
PPF gratulerer sine medlemmer som har rund merkedag i tiden som kommer.
Forandringer i denne listen kan forekomme.

Jubilanter i juli 2018
JUBILEUM
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
80
80
80
90

ETTERNAVN
Grenersen
Løvlimo
Mørk
Hofstad
Hansen
Eskeland
Vikhals
Lea
Saugerud
Hell
Gjøsæter
Arneberg
Strand
Borge
Liland
Dombu
Gran
Kristiansen
Rægeland

FORNAVN
Tor Andreas
Ingjerd
Finn Magne
Arne
Merete Haugan
Leif H.
Hans
Torill L
Tom
Sylvi Helene
Britt Elisabeth
Ragnar
Kåre Torbjørn
Helga
Per
Jon
Mary
Petter
Randi

FØDT
28.07.1948
24.07.1948
23.07.1948
23.07.1948
21.07.1948
17.07.1948
16.07.1948
15.07.1948
14.07.1948
12.07.1948
10.07.1948
06.07.1948
05.07.1948
04.07.1948
04.07.1948
24.07.1938
13.07.1938
10.07.1938
10.07.1928

Jubilanter i august 2018
LOKALLAG
Kripospensjonistene
Politiets Pensjonistforening, Vest-Finnmark
Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag
Nord Trøndelag Politidistrikts Pensjonistlag
Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag
Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
Kongsvingerpolitiets Pensjonistlag
Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Politiets Pensjonistlag, Halden
Politiets Pensjonistforening, Romerike
Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistforening, Salten
PST-pensjonistenes forening

Jubilanter i september 2018
JUBILEUM
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
90

18

ETTERNAVN
Bach
Opheim
Imrik
Christensen
Hanssen
Jakobsen
Franksson
Aune
Hoel
Tobro
Reiss-Jacobsen
Jensen
Stormoen
Jernæs
Meløe

FORNAVN
Rolf
Gunvor H.
Gerd Lisbet
Grethe Rosa
Terje
Bjørnar
Vidar
Eiliv Arnljot
Ola Øyvind
Torbjørn Kjell
Sverre
Harald
Harald
Aud
Sigurd

FØDT
30.09.1948
29.09.1948
24.09.1948
20.09.1948
20.09.1948
19.09.1948
17.09.1948
14.09.1948
02.09.1948
01.09.1948
24.09.1938
08.09.1938
04.09.1938
03.09.1938
25.09.1928

JUBILEUM
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
80
90
90
100

ETTERNAVN
Forve
Wist
Eik
Fosser
Ringstad
Leesland
Hartmann
Høydal
Jenssen
Berger
Hellevik
Fredriksen
Myhre
Larsen
Bjørtvedt
Rane
Haddal
Solheim
Hoel
Kandal
Bjørklund
Korsvold
Tangen
Rindahl

FORNAVN
Ola
Morten
Arvid Edgar
Jarle
Terje
Egil
Silke Baas
Klara Johanne
Gunnar Svein
Øystein
Karsten
Vigdis
Maj-britt
Turid
Jan Gunnar
Eirik
Henry
Ivar
Tove
Elly
Oddrun Stubbrud
Audhild
Egill Olav
Trygve

FØDT
30.08.1948
30.08.1948
27.08.1948
26.08.1948
25.08.1948
25.08.1948
24.08.1948
21.08.1948
21.08.1948
19.08.1948
18.08.1948
15.08.1948
12.08.1948
07.08.1948
05.08.1948
05.08.1948
20.08.1938
13.08.1938
09.08.1938
06.08.1938
03.08.1938
22.08.1928
02.08.1928
27.08.1918

LOKALLAG
Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
Larvik/Sandefjord Politipensjonistlag
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Politiets Pensjonistlag, Sarpsborg
Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
Direktemedlem
Sogn og Fjordane L/P Pensjonistlag
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Politiets Pensjonistlag, Fredrikstad
Ranapolitiets Pensjonistlag
Kripospensjonistene
Politiets Pensjonistlag, Kristiansand
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Politiets Pensjonistforening, Sunnmøre
Politiets Pensjonistlag, Aust Agder
Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
Politipensjonistene i Bergen og Hordaland
Politiets Pensjonistlag, Gudbrandsdal
Lensmannsetatens Pensjonistlag Hordaland
Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum
Politiets Pensjonistforening, Salten

LOKALLAG
PST-pensjonistenes forening
Politiets Pensjonistlag Haugaland og Sunnhordaland
Politiets Pensjonistlag, Halden
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politiets Pensjonistforening, Sør-Trøndelag
Oslo Politiets Pensjonistforening
Politipensjonistene i Buskerud
Direktemedlem
Ringerike Politis Pensjonistlag
Politiets Pensjonistlag Telemark
Politiets Pensjonistforening, Vestoppland
Direktemedlem
Oslo Politiets Pensjonistforening
Direktemedlem
Politipensjonistene i Buskerud
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Årets Seniorkonferanse
finner sted i Stavern

d

I samarbeid med Larvik og Tønsberg/Sandefjord pensjonistlag, arrangerer Oslopolitiets pensjonistforening den 3. Seniorkonferansen 2018 i Stavern fra torsdag 9. til og med fredag
10. august 2018. fjorårets Seniorkonferanse var en meget stor
suksess, så årets konferanse har forventninger i seg.
Arrangøren ønsker med denne satsingen å bidra til å skape og opprettholde nettverk, gi litt faglig og kulturelt påfyll i hyggelige omgivelser. Det
viktigste er fortsatt å møte «gamle» kolleaer, derfor inviterer vi medlemmer
i Politiets Pensjonistforbund og alle pensjonistforeningene i Norge.
Bindene påmeldingsfrister er satt til 1. juni. Ta med ektefelle/samboer
eller nærmeste venn og meld dere på, eventuelt kom alene. For å sikre
at alle skal møte kjente, er vi avhengig av at de «kjente» møter.

Fra et meget fyldig program, nevner vi følgende programinnslag:
Åpningskonsert med Østre Vestrum Ukulelelag fra Larvik. Av foredragsholderne nevner vi: Biskop Per Arne Dahl, Rune Gerhardsen, buktaler
Jan-Robert Henriksen, tidligere stortingsdirektør Hans Brattestå, forfatter
Jørn Lier Horst, visepolitimester i Øst politidistrikt, Arne Jørgen Olafsen,
filmskaper Tommy Gulliksen – og flere andre. Dette blir en program fullt
av inntrykk og opplevelser – i tillegg til samvær med gode kolleger fra
fjern og nær.
Vil du være med, er det ikke noe å nøle med. Ring: Øyvind Røen,
leder OPPF, telefon 952 950 31 – og sjekk om det er plass. Seniorkonferansen er populær, og plassene fylles opp.

- Vi ønsker å kombinere en ferieopplevelse i Stavern (jfr. www.visitstavern.no) med en minneverdig seniorkonferanse, sier Øyvind Røen
som er primus motor for det hele. I august er det fortsatt være sol og
sommer. Justissektorens kurs -og øvingssenter ligger på Fredriksvern
Verft. Her kan det bestilles rom før og etter konferansen. Les mer på
hjemmesiden www.phs.no/jko .
Arrangøren finansierer administrasjon, underholdning og foredragsholdere, deltakerne betaler reise og opphold. Priser for deltakere:
Per person kr. 1 210,- i dobbeltrom og kr. 1 300,- i enkeltrom. Dette
inkluderer: Overnatting med frokost fra torsdag til fredag. Ordinær lunsjbuffet torsdag og fredag, samt frokost fredag. Onsdag kl. 19.30, 3-retters
festmiddag. Det er hotellstandard på rommene.
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Retur:
Politiets Pensjonistforbund
P.B. 8051 Dep - 0031 Oslo

Tid for reiseforsikring?
PF Reiseforsikring Pensjonist er inkludert i Pensjonistpakken.
For resten av året får du hele pensjonistpakken for kr 1 486 til kr 2 199
etter bosted og innbosum.
Inneholder:
• Reiseforsikring
• Innbo Pluss-forsikring
• Ulykkesforsikring
• ID-tyveriforsikring
• Web Safe
Trenger du bare reiseforsikringen?
Du kan kjøpe den separat for kr 780 resten av året.
Uansett om du velger å kjøpe reiseforsikringen alene eller gjennom
pensjonistpakken, er den like god!
Den gjelder hele året, i hele verden, på reiser opp til 90 dager.
Avbestillingsdekning og egenandel ved leiebilskade er inkludert.
Prisen er unik.
Kontakt PF Forsikring i dag!

PF Forsikring
Tlf 23 16 31 00 – tast 1
Epost forsikring@pf.no
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