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Samhold er vår styrke
A

lle organisasjoner med respekt for sine medlemmer og for seg
selv gjør klokt i å skrive ned sine historiske begivenheter. Dette
for å kunne lære av fortiden og forstå nåtiden. Men, aller mest for
å kunne planlegge sine framtidige vedtak og handlinger. Når det
gjelder PPF så har tre tidligere ledere skrevet hvert sitt historiske
skriv, men vi har ikke noe samlet og med et lenger historisk
perspektiv.
Etter en samtale på forbundskontoret i 2015 tok jeg kontakt med vår
redaktør Jørn-Kr. Jørgensen som bl.a. har skrevet historien til politiet i
Oslo, og spurte om han kunne ta på seg oppdraget med å skrive PPFs
30-årige historie. Det ble et positivt svar og saken ble fremmet for
forbundsstyret og deretter for Landsmøtet i 2015 som sluttet seg til ideen.
Jeg kontaktet deretter Terje Ødegård, Jon T. Kvikne og Kjell R. Bjerke som
alle kan mye historie om både politiet og organisasjonene. De sa seg
villige til å være med å bidra til arbeidet med PPFs historiske skrift.

Forbundsleder Kyrre Stenbro.

Det er med stolthet vi har fått laget dette historiske skriftet som viser
organisasjonens liv og levnet fra den spede begynnelsen til i dag. Det viser
en betydelig utvikling både i antall medlemmer, aktiviteter og resultater
av det organiserte arbeidet for politiets pensjonister. Utviklingen har
skjedd i nært samarbeid med de yrkesaktives og andre pensjonisters
fagforbund.

Den lange veien til pensjonspengene. PPF 30 år 1986–2016.
Utgitt: April 2016. Grafisk produksjon: INVOLVE Reklamebyrå, Oslo.
Trykk: Haugesund bok & offset.
Bildene til denne publikasjonen er levert av PPFs fotoarkiv,
Kjell R. Bjerke og Jørn-Kr. Jørgensen.
Til forsiden
Ragnhild Korvann og Solveig Slåtten – sistnevnte ble senere forbundssekretær
i Politiets Pensjonistforbund - på patrulje i Oslo by en gang meget tidlig på
60-tallet. (Foto: Oslo bymuseum).
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PPF har mye å takke både politiets fagforeninger og forbund for. Mest
betydningsfullt er det utrettelige og særdeles langdryge arbeidet med å
få til en alminnelig velstandsutvikling og ordnede pensjonsrettigheter.
Historien viser at samhandlingen mellom lokalavdelingenes og de
sentrale organisasjonenes arbeid har gitt resultater. Derfor er det så
viktig å ha med seg det eviggjeldende mottoet til blant annet Oslo
politiforening om at det er sammen vi er sterke! Gjennom skiftende
tider er sannheten i det ettertrykkelig bevist. En stor milepæl for oss
ble nådd da vi den 24.10.2014 inngikk en ny og meget betydningsfull og
framtidsrettet samarbeidsavtale med Politiets Fellesforbund om bl.a.
forsikringsordninger, merkantile tilbud, medlemsregisteret og automatisk
overføring av medlemmer ved pensjonering.
I det vi markerer 30 års «jubileet» er det igjen en viss uro omkring
pensjonistenes rettigheter, ikke minst økonomisk. I 2015 opplevde vi for
første gang på relativt lenge tapt kjøpekraft ved trygdeoppgjøret. Dette
skjedde etter en bevisst politisk og forhandlingsrettslig handling ved
forliket om pensjonsreformen som ble iverksatt fra 2011. Etter hvert som
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antallet pensjonister i Norge nå raskt går mot ca. en million, må vi regne
med ytterligere utfordringer som vil kreve nye krafttak fra organisasjonene.
Vi er villige til å ta vår del av et felles samfunnsansvar, men da må vi pensjonistenes organisasjoner - både samarbeide, tas på alvor og gis
rettigheter på lik linje med de yrkesaktives organisasjoner.
Samtidig med vårt jubileumsår foregår den mest omfattende omorgani
seringen politietaten har hatt på svært lenge. Selv om vi som pensjonister
står på siden av denne utfordringen vil vår 30-årige organisasjon
måtte ta visse grep, noe vi allerede har tatt skritt til ved endring i vår
vedtekt. Gjennom det gode samarbeidet med og økonomisk støtte fra
Politidirektoratet, har vi stor tro på at våre pensjonister gjennom lagene
og foreningene kan opprettholde en god samhandling og støtte fra de
nye politidistriktene. Vi ønsker våre tidligere kolleger all lykke til med
omorganiseringen og håper at den vil gi oss det lovede nærpolitiet som
kan trygge hverdagen for alle innbyggerne.
Og så ønsker vi hver andre og oss selv lykke til med forbundets 30-årsdag
og en krevende fremtid hvor vi vil trenge all den støtte vi kan få fra våre
medlemmene i arbeidet for å trygge vår velferd.
Forbundsstyret i PPF retter en stor takk til forfatteren, Jørn-Kr. Jørgensen,
som har lagt ned et meget grundig arbeid med å få dette heftet til på
kort tid. Ros også til Terje Ødegård, Jon T. Kvikne og Kjell R. Bjerke for
deres bistand, men også til Politiets Fellesforbund som har bidratt med
økonomisk støtte slik at jubileumsskriftet kunne bli en realitet.
Oslo, mars 2016
Kyrre Stenbro, forbundsleder

Den lange veien til
pensjonspengene
D

et er ingen overdrivelse å snakke om ”den lange veien til
pengene” når det handler om politiets pensjoner. Veien har
vært lang, og den strekker seg over svært mange år og tidsperioder
– gjennom fattigdom og armod. Og det var langt fra noen dans på
roser.
Av seniorrådgiver Jørn-Kr. Jørgensen
Samtidig som dette er sagt, er det viktig å huske på at politiet ikke var
alene om å finne sin pensjonsordning. Usikkerheten for fremtiden og
familien, var det eneste sikre. Det var ingen pensjonsmuligheter og veien
var lang, og det er denne veien og de voksende mulighetene og mye mer
vi skal høre mer om i denne artikkelen.
Det er ingen grunn til å legge skjul på at polititjenestemenn som ofte
arbeidet på samfunnets skyggeside på siste halvdel av 1800-tallet,
selv havnet der når pensjoneringen var et faktum. Om inntekten som
politimannen hadde ikke var så stor, var den i hvert fall rimelig sikker,
men da den faste månedlige lønningsposen uteble ved den enkelte
tjenestemanns overgang til pensjonist, var det ofte lite å klare seg med.
Ord som ”fattigdom” og ”armod” er hyppig brukt i historiebeskrivelser om
dette. Og det var kanskje slik det var, for noen.

Polititegn 1745

Denne lakksigneten skriver
sin historie tilbake til 1688
og er kanskje en av de eldste
gjenstandene vi har fra norsk
politis begynnelse.

“Samhold er vår styrke”.
6

Slik kan de første politifolk
ha sett ut i uniform. Bildet er
tatt i Politimuseet i København. Politimannen med
flosshatt bærer rød uniform,
en type fra 1700-tallet som er
beskrevet i litteraturen.
7
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Men først et historisk tilbakeblikk på selve politiet: Allerede 1686 hadde
Trondheim fått en egen politimester. Han het Peder Paulsen, men var
grådig og forlangte stadig mer lønn – og han ville ikke betale skatt! Til
slutt ble han kastet i fengsel. Embetet ble nedlagt 1702, men opprettet
på nytt 1750.
Bergen, Oslo (Christiania) og Kristiansand fikk egne politimestre
henholdsvis 1692, 1744 og 1767. Det kom en egen politilovgivning ved den
såkalte alminnelige politiforordning av 22. oktober 1701, egentlig gitt for
København, men i 1738 utvidet til alle norske kjøpsteder unntatt Bergen,
som hadde fått en egen politiforordning fra 1710. Oslo, Trondheim og
Kristiansand fikk lignende forordninger henholdsvis 1745, 1763–69 og
1776.
Christiania fikk sin Politi
anordning i 1745. Dette
bildet er fra en meget sjelden
bok som ble kjøpt på auksjon.
I dag er ikke denne originale
forordningen å oppdrive; om
den i det hele tatt finnes.

særlige brannforordninger. Etter politiforordningen stod de under ledelse
av politimesteren, som også var leder av brannvesenet. De utgjorde
lenge det egentlige ordenspolitiet. Vekterstillingene var bistillinger, som
regel for småkårsfolk. Etter hvert ble vekterne utskilt fra brannvesenet.
Borgervæpningen, med røtter i middelalderen, hadde egentlig militære
oppgaver, men fikk helt til 1800-tallet betydning som ordenspoliti.
Som vi skal se, har pensjonsordningene hatt mange forløpere, dels basert
på naturalytelse i form av statlige, geistlige eller private enkekasser,
forsørgel-sesinnretninger, livrenteselskaper med mer.
Den første norske offentlige pensjonskasse var Den norske Enkekasse,
opprettet 1814. Pensjonskassen for statens tjenestemenn ble opprettet
1873 og opphørte da Statens pensjonskasse ble opprettet 1917. Lov om
særaldergrense for offentlige tjenestemenn av 14. mai 1917 med flere
revideringer.
En rekke kommuner hadde opp gjennom årene egne pensjonskasser,
hvorav mange var tilsluttet Den Kommunale Landspensjonskasse
som ble opprettet 1949. Offentlige og kommunale pensjonsordninger
kom inn under Samordningsloven, i motsetning til ytelser fra private
pensjonskasser og kollektive eller individuelle pensjonsforsikringer.

I perioden 1896
til 1906 kom det
ikke mindre enn
tre departementale
pensjonsutredninger.
Den tredje ble
levert i 1909, og i
1917 ble Statens
pensjonskasse
for embetsmenn
og funksjonærer
etablert.

I 1873 kom loven om ”Pensionskassen for Statens Bestillinsmænd” hvor
mange polititjenestemenn var med, men langt fra alle. Det synes å være
en skepsis til dette som bunnet i troen på at pensjon lot seg gjøre.
I perioden 1896 til 1906 kom det ikke mindre enn tre departementale
pensjonsutredninger. Den tredje ble levert i 1909, og i 1917 ble Statens
pensjonskasse for embetsmenn og funksjonærer etablert.
I 1936 ble det etablert behovsprøvd statlig alderstrygd og i 1950 ble det
etablert pensjon for ansatte i staten; herunder selvsagt politiansatte,
men først i 1957, ti år før Folketrygden ble innført i 1967, ble det etablert
en obligatorisk statlig alderstrygd og en samordningslov som regulerte
pensjonene.
Forordningene bygde på 6. bolk i Magnus Lagabøtes bylov, men organi
seringen av politimyndigheten ble helt ny. Det ble anordnet et kollegium
for politivesenet, i Oslo kalt politiretten, i de andre stiftsstedene kalte de
det politikommisjonen, med stiftamtmannen som formann, som skulle
ha det overordnede tilsyn med politivesenet, men som dessuten ble
domstol i alle offentlige og private “politisaker”.
Etter politiforordningen skulle politimesteren selv anta og lønne det
nødvendige antall politibetjenter. Disse tjenestemennene ble i det
vesentligste brukt til å etterforske lovbrudd. Først på slutten av 1700-tallet
og på begynnelsen av 1800-tallet fikk politiet uniform og ble brukt som
ordenspoliti. Vekterne var anordnet i Magnus Lagabøtes bylov, senere i de
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Norsk politi gikk over fra å være kommunalt til å bli statlig i 1937. Det ble
da bestemt at de som var medlemmer av kommunal pensjonsordning,
skulle fortsette med dette, og på den måten også beholde de aldersgrenser
som gjaldt etter de kommunale vedtekter.
Etter 2. verdenskrig var ytelsene i Statens pensjonskasse og i de kom
munale ordninger kommet i utakt. Etter forhandlinger hadde staten i
1948 gått med på å betale pensjonistene differansen mellom pensjon fra
Statens pensjonskasse og pensjon fra den kommunale ordning.
Dette var en håpløst ordning. Først måtte Statens pensjonskasse beregne
forskjellen, og deretter måtte Justisdepartementet ordne med refusjon til
de kommunale ordninger. I 1955 overtok derfor Statens pensjonskasse
pensjoneringen mot et moderat premiereserveoppgjør fra de kommunale
9
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Politifunksjonærers
forening om
opptagelse av
oppgaver over
norske politiforhold,
inneholdende
navn, grad, alder,
tjenestealder,
lønning og
pensjonsforhold.”

DEN LANGE VEIEN TIL PENSJONSPENGENE – 2

ordninger. Meningen var at fortsatt skulle de kommunale regler gjelde,
herunder aldersgrense-bestemmelsene.
Det viste seg at flere kommunale ordninger etter innføring av refusjons
ordningen av 1948, men før overføring til Statens pensjonskasse, hadde
oppgradert sine vedtekter på linje med pensjonsloven av 1949, men
polititjenestemennene ble imidlertid stående med de tidligere vedtekter.
Med dette som utgangspunkt fant man å måtte gjøre pensjonslovens
regler helt ut gjeldende, men likevel slik at hadde de kommunale vedtekter
bedre bestemmelser, skulle disse gjelde. Dette viste seg bare å dreie seg
om aldersgrenser, som i en del kommuner var lavere enn i staten.
Norsk Politiforbund ble etablert i 1905. Det første ordinære landsmøtet
ble avholdt på Møllergt. 16 – ikke 19 - i Oslo. 9. juli var første landsmøtedag
i det nye forbundet som allerede året før, 16. mai, hadde hatt et
konstituerende møte hvor overkonstabel Martin Hamborg fra Oslo ble
valgt som formann.
På saklisten under det første landsmøtet i juli 1906, lød punkt 5 som
følger:

”Det må
karakteriseres
som uheldig for
kommunen at
politimannen
blir tvunget til å
ofre seg for andre
gjøremål for ikke å
falle fattigvesenet
til byrde ved sin
alderdom”.

”Forslag fra Bergen Politifunksjonærers forening om opptagelse av oppgaver over norske
politiforhold, inneholdende navn, grad, alder, tjenestealder, lønning og pensjonsforhold.”
Dette var, så vidt vites, første gang ”pensjonsforhold” ble nevnt i et
offisielt dokument fra Norsk Politiforbund. Det var altså Bergenserne som
tok initiativet. Men pensjonssaken må ha vært godt forberedt allerede da,
for på talerstolen da punkt 5 ble behandlet, kom politioverbetjent Anders
Helgesen fra Tønsberg med et klart postulat.
Helgesen fremholdt at de nåværende løse og utrygge forhold var uhold
bare og lite hensynsfulle med gamle og utslitte tjenestemenn som
hadde ofret samfunnet (kommunen) alle sine evner og krefter. ”Det må
karakteriseres som uheldig for kommunen at politimannen blir tvunget til å ofre
seg for andre gjøremål for ikke å falle fattigvesenet til byrde ved sin alderdom”, sa
Helgesen, som videre fremholdt at det måtte arbeides mot en ordning
med innskudd for både kommune og tjenestemenn.
Men la oss gå litt lenger tilbake i et forsøk på å få tak i den historiske
utviklingen i dette: Oslo Politiforening ble grunnlagt i 1894, altså 11 år
før Norsk Politiforbund. Det var også den gang behov for pensjoner, for
i byen og på landet gikk tiden videre, og polititjenestemenn gikk av for
aldergrensen da som nå.
Vi vet ikke med bestemthet hva som var den første formen for pensjons
vederlag for politiet. Det vi vet er at i den første tiden Oslo Politiforening
eksisterte, ble det foretatt innsamling blant kolleger til enker etter avdøde
polititjenestemenn. Historien forteller at det til og med før foreningen
ble stiftet ble foretatt slike innsamlinger av mer tilfeldig karakter. Men da
foreningen ble etablert, var det denne som stod for slike innsamlinger.
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Enkene var ofte unge og arbeidsføre, men da forsørgeren (politimannen)
døde, hadde de faktisk ikke annet å gjøre enn å gå til fattigvesenet som var
de tiders sosialkontor. Ofte ble kvinnene sittende igjen med flere barn,
ofte små barn, og de var av rett og slett praktiske årsaker ikke kapable til
å gå ut i arbeid. Litt annerledes stilte det seg selvfølgelig for eldre enker
som ofte hadde voksne barn som kunne støtte dem økonomisk, men det
var likevel ikke alle som hadde det. Da var det å gå den ”lange veien” til
fattigvesenet, spesielt når de ikke var arbeidsføre eller syke. Liten tvil om
at dette var ydmykende for stolte politienker! Innsamlingene var til meget
god støtte for mange, men i det lange løp kunne de ikke avhjelpe det
behovet som fort viste seg å være tilstede. Så mye penger var det rett og
slett ikke blant norske politifolk.

Da var det å gå
den ”lange veien” til
fattigvesenet, spesielt
når de ikke var
arbeidsføre eller syke.
Liten tvil om at dette
var ydmykende for
stolte politienker!

Innsamlingene ga penger, men det ga også politiet både lokalt og
sentralt anledningen til å fremme pensjonssaken for myndighetene.
Pensjons-mulighetene og ordnede pensjonsforhold ble ofte diskutert og
at polititjenestemennene var urolige for fremtiden – både for seg selv,
hustruen og barna – sier seg selv i denne usikre situasjonen.
Det ble sagt blant politifolk i de dager at de fleste gikk en trist tilværelse
i møte ved pensjoneringen, og beskjeden fra politimesteren kom om at
en var blitt så svekket og skral, at en ikke lenger kunne utføre tjenesten
- og måtte avskjediges. Lønnen var dårlig og det var umulig i de aller
fleste familier å få spart seg opp noe i banken. Den eneste muligheten
var fattigvesenet.
Bestillingsmennenes Forening var den første som tok opp tanken om
ordnede pensjonsforhold for kommunale tjenestemenn (husk at politiet
over hele Norge var kommunalt drevet frem til 1937). Politioverbetjent O.
Gulbrandsen la frem et forslag for Bestillingsmennenes Forening om at
det skulle nedsettes et utvalg med en representant fra hver etat tilsluttet
Bestillingsmennenes Forening. Utvalget skulle lage et utkast til statutter
for en pensjonskasse for kommunens tjenestemenn. Gulbrandsens forslag
falt selvfølgelig i god jord, og komiteen fikk åtte medlemmer. Lærerne fikk
også være med, selv om de ikke var med i Bestillingsmennenes Forening.
Komiteen begynte sitt arbeid med en gang. Først ble det utarbeidet
et velfundert notat om behovet for, og nødvendigheten av, at det ble
opprettet en pensjonsordninger. Deretter ble det utarbeidet statutter.
Komiteens arbeid ble vedtatt av Bestillingsmennenes Forening sentralt,
og forslaget ble sendt hovedstadens bystyre. Dette førte til at bystyret
nedsatte en komite som skulle vurdere den økonomiske siden av saken
og utarbeide lover, men arbeidet gikk meget langsomt.
Da Politifunksjonærenes Forening ble opprettet, var et av de første
punktene på agendaen pensjonssaken. Det fortelles at denne foreningens
interesse og arbeid med saken veide tungt på vektskålen for å få saken
frem til behandling i Christiania bystyre.

Da Politi
funksjonærenes
Forening ble opprettet,
var et av de første
punktene på agendaen
pensjonssaken. Det
fortelles at denne
foreningens interesse og
arbeid med saken veide
tungt på vektskålen
for å få saken frem
til behandling i
Christiania bystyre.
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Den kommunale komiteens forslag ble etter hvert kjent. Da oppstod det
stor tvil og engstelse om hvordan innskuddet til livrenteavdelingen ville
komme til å virke inn for politiet med opprykkstrinnene i forbindelse med
lønnsutbetalinger ved forfremmelser.
Foreningen sendte inn et notat om innskuddene og aldersgrenser. Den
foreslåtte aldergrensen var 55 år for konstabler og 60 år for de øvrige
gradene, og dette ble vedtatt i bystyret. Det ble derimot ingen forandring
med innskuddet.

1912 ble det fra forbundets tillitsmenn arbeidet mye med pensjonssaken.
Allerede i politiloven av 1912 gikk man inn for at polititjenestemenn skulle
ha et lovfestet krav på pensjon. Politioverbetjent Redvald Larssen ved
Oslo politikammer var medlem Politilovkomiteen av 1912, og i sin bok
”Fra vekterstuen til Møllergaten 19” (1946) forteller Larssen at forslaget
til komiteen var på over 400 sider. Allerede den gang foreslo Larssen at
kriminalpolitiet skulle legges inn under Staten. Etter at komiteens forslag
var levet, brøt 1. verdenskrig ut, og arbeidet ble liggende i årevis.

Pensjonskassen for medlemmer av Bestillingsmennenes Forening ble
etablert i 1902, og den tidligere engstelsen hos tjenestemennene skulle
vise seg å ikke være ubegrunnet. Da man regnet etter, var det mange som
ikke våget å melde seg til det alternativet som ga den høyeste – eller full –
pensjon. Det var også noen som ikke meldte seg inn i det hele tatt i frykt
for hva som kunne skje. Folk levde, da som nå, av pengene sine! Det var
også mange som mente at den fastsatt aldergrensen var for lav. Den ble
noe senere endret med fem år.

”Når stat eller
kommune krever
hele tjenestemannens
arbeidskraft, plikter
den også å sørge for
hans alderdom ved å
sikre hans pensjon.”

Men til tross for denne litt uheldige starten, som gjaldt innskuddet til
livrentavdelingen, ble pensjonskassen allerede fra begynnelsen karakteri
sert som et gode.
Tiden gikk og pensjonssaken forbedret seg. Den 1. juli 1919 overtok Oslo
kommune pensjoneringen av tjenestemenn i Oslo, men det var mange
kommuner som ikke hadde pensjonsordninger for sitt politi – og det var
få utsikter til at tjenestemennene skulle få det innen rimelig tid.
I innstillingen fra Politilovkomiteen av 1912 går det klart frem at det
er kommunenes ansvar å sørge for pensjon til polititjenestemenn.
”Når stat eller kommune krever hele tjenestemannens arbeidskraft,
plikter den også å sørge for hans alderdom ved å sikre hans pensjon.”
Politilovkomiteen var også av den oppfatning at polititjenestemannens
pensjon skulle sikres ved lov. I samme forbindelse nevner komiteen at
Norsk Politiforbund har satt fram et krav om at tjenestemennene skulle
forsikres mot ulykker som skjer under tjenesten.
I noen kommuner i Norge hadde man pensjonsordninger for politiet. I
disse kommunene var tjenestemennene også sikret mot ulykker. Til å
begynne med var det kun tjenestemennene i Kongsberg, på Hamar og
i Arendal som hadde denne ordningen og flere kom til etterhvert. Og
for kuriositetens skyld: I 1912 ble det bare i det daværende Christiania,
senere Oslo, skadet 21 polititjenestemenn. En konstabel fikk dessuten
et knivstikk ”som trengte helt inn i hjertet.” Politifolk ble 100 prosent
beskyttet mot skader i tjenesten først med Politiloven av 1927. Da kom
nemlig politiet inn under tjenestemannsloven.
Som vi har sett, var pensjonssaken fremme allerede på det første
ordinære landsmøtet i Norsk Politiforbund i 1906, og i perioden 1906 til
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Redvald Larssen.

Norsk Politiblad 1913.
I 1912 holdt Norsk Politiforbund sitt 4. ordinære landsmøte. Kampsakene
var bl.a. lønn og pensjonsrettigheter, og noen vignetter (lett fornorsket)
fra 1912-utgaven av Norsk Politiblad under politibetjent M. Hamborgs
redaksjonsledelse, er helt typiske for den rådende situasjonen blant
polititjenestemenn over hele landet:
Den 1. verdenskrig var over i 1918, og spennende nok ble det allerede i
Odelstingsproposisjon nr. 59 for 1920, foreslått å legge alt politi i Norge
13
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inn under staten og innlemme tjenestemennene i Statens pensjonskasse.
Hadde dette skjedd ville også lønn under sykdom og forsikring etter
ulykker i tjenesten, være løst. Men proposisjonen fikk ikke flertall og
problemene fortsatte.
Det var fortsatt slik at trauste politibetjenter som på sett og vis bar
politikorpset på sitt hjemsted, valgte å slutte fordi de fikk bedre betalte
stillinger andre steder. Politilønningene var rett og slett ikke konkurranse

dyktige. Da som nå, var det hva som kom i lønningsposen hver måned
som gjaldt og som ga håp og muligheter for resten av arbeidslivet og
pensjonslivet.
På landsmøtet i Norsk Politiforbund i 1922 ble det gjort følgende vedtak:
”Det pålegges styret under henvisning til tidligere fattede beslutninger
fremdeles å arbeide med å søke opprettet pensjonsordninger på de
steder hvor sådanne ennå ikke er opprettet. Til fremme av saken bør
det også – hvis det anses formålstjenlig – å gjøre
henvendelse til Byforbundet.”
Det var altså stor politisk vilje i Norsk Politiforbund
til å få løst denne saken som angikk svært mange
tjenestemenn. I tidsrommet 1922 til 1924 skaffet
arbeidsutvalget i forbundet en oversikt over de
kommuner der pensjonskasser manglet, og for
bundet søkte hjelp hos Justisdepartementet og i
Norges Byforbund for å få støtte til medvirkning for
å løse spørsmålet. Situasjonen var og ble uholdbar.
Også Bestillingsmændenes Landsforbund og
Landslaget for kommunale tjenestemenn m.fl. ble
henstilt til å medvirke i denne operasjonen, og det
så ut som om det skulle føre frem på en eller annen
måte.
Norsk Politiblad trykket i disse årene stadig
meldinger om polititjeneste-menn som sluttet
i tjenesten – svært mange for å gå over i bedre
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lønnede stillinger med sikre pensjonsmuligheter. Bladet trykket også
hyppige notiser om de ulike kommuners lønnsutvikling hva gjaldt
politifolk; og ikke minst var det stadige små artikler om hva det kostet å
leve. Det virket som om politifolk flest trivdes i jobben sin, uansett hvor
de gjorde tjeneste, men at det for mange var knyttet svært mye usikkerhet
til lønn og pensjon. Det mest sikre var på en måte usikkerheten. På sin
måte må dette nødvendigvis også ha influert på tjenesteutførelsen, og i
sin konsekvens også på kollegialiteten.

Da den nye
politiloven kom i
1927 inneholdt
den utrolig nok
flere tilbakeskritt
fra det tidligere
politilovforslag.
Det som skjedde
var nesten utrolig:
Tjenestemennene
skulle etter politiloven
av 1927 fortsatt
være kommunale
tjenestemenn, og
pensjonen skulle ikke
lovfestes, men ordnes
gjennom vedtekter
foreslått godkjent
av vedkommende
departement!

Justisdepartementet ga direktøren i Statens pensjonskasse i oppgave
å lage en landsplan for kommunale pensjonskasser, og Norsk
Politiforbunds landsmøte i 1924 gjorde et vedtak i denne saken hvor det
bl.a. heter: ”...å beklage at en rekke kommuner – til dels store bykommuner som
for eksempel Stavanger, Fredrikstad m.fl. – fremdeles er uten pensjonsordning for sine
tjenestemenn. – Det er trist – og man tør vel betegne det som helt uforsvarlig – at
veltjente polititjenestemenn, som har ofret så å si hele sin livskraft i politiets vanskelige,
oppslitende og utakknemlige gjerning, skal imøtese sin alderdom ubetrygdet.” Og
videre het det i landsmøtevedtaket fra 1924: ”Man er bekjent med at det ærede
justisdepartement har latt direktør Andor Hoel få i oppdrag å utarbeide regler for
lovtvungen pensjonskasse for landets kommuner. – Man tør henstille til det ærede
departement at det settes fortgang i arbeidet.”
Språket i dette vedtaket viser med all tydelighet at nå gjaldt det. Mange
tjenestemenn som arbeidet i kommuner hvor det ikke var pensjonsordninger, var både redde og i villrede om fremtiden for seg selv og sine
familier. Vi vil også tro at sinnene stod i kok både på landsmøtet og rundt
om i landet vedrørende denne sak.
Dette var som sagt i 1924. Da den nye politiloven kom i 1927 inneholdt
den utrolig nok flere tilbakeskritt fra det tidligere politilovforslag. Det
som skjedde var nesten utrolig: Tjenestemennene skulle etter politiloven
av 1927 fortsatt være kommunale tjenestemenn, og pensjonen skulle
ikke lovfestes, men ordnes gjennom vedtekter foreslått godkjent av
vedkommende departement!
Det var drama hele veien. I Odelstingsproposisjon nr. 20/1926 stod det å
lese: ”heri behøver det ikke å skje nogen forandring når politiets tjeneste
menn vedblir å være kommunelønnet.”
Men hva kom dette av? Hva var årsaken til denne nærmest negative
holdningen til politiet og pensjon og forsikring? Blar vi i historiebøkene
– det er det klokt å gjøre med jevne mellomrom – finner vi at Norge var i
nedgangstider og vi stod mer eller mindre foran ”de harde 30-årene”; de
var hardere enn de fleste i dag kan forstå, og i denne mellomkrigsperioden
var det vanskelig økonomisk for hele det norske samfunnet. Dette er en
enkel forklaringsmodell, og man kunne sikkert ha sagt ”at dette tar vi oss
råd til”. Men så enkelt var det ikke.
Situasjonen var den at fortsatt var det mange kommuner som ikke var
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i økonomisk stand til å opprette pensjonskasser for politifolk. Et godt
stykke ut i 30-årene forteller tallene at ca. 300 politifolk over hele landet
ikke var medlem av noen pensjonskasse. Ulykkesforsikringen var derimot
reddet ved – som sagt - innlemmelse i tjenestemannsloven av 1918, så
helt svart var det ikke.

Før Norsk Politiforbunds landsmøte i 1928 sendte styret ut et skriv til
foreningene og fortalte at pensjonsspørsmålet ville bli en av de viktigste
sakene på landsmøtet. Bestemmelsene om tvungen pensjon var ikke
med i politiloven av 1928, og saken stod stort sett på stedet hvil. Ideen
var å tvinge frem en tvungen pensjonsordning, og få bestemt ved lov at
kommunene, som staten, skulle ha plikt ikke bare til å lønne, men også
til å pensjonere sine tjenestemenn.
To verdenskriger ”forsinket” løsningen på pensjonskravene fra Norsk
Politiforbund. Kravet om tvungen pensjon ble ikke tatt med i politiloven
av 1927. Pensjonsspørsmålet var derfor en av de viktigste sakene på
Landsmøtet i 1928. Etter et innledende foredrag av direktør Andor Hoel i
Statens pensjonskasse, ble saken debattert og representanten L. Fjogstad
fra Stavanger fremmet følgende forslag: ”Det henstilles til forbundsstyret
fortsatt å vie pensjonssaken den største opmerksomhet. Målet må
være med lov å sikre samtlige landets polititjenestemenn rimelige
pensjonsvilkår.” K. Karlsen (far til politiinspektør Thorleif Karlsen), sa bl.
annet følgende: ”Det kan ikke sterkt nok fremheves for statsmakten at noget må
gjøres, og det må gjøres straks, når det forlanges at man skal sette sitt liv inn for
samfundet. Det er ikke mer en simpel rettferdighet.” Fjogstads forslag ble vedtatt
enstemmig.
Norsk Politiforbund krevde deretter overfor Justisdepartementet at
samtlige av landets polititjenestemenn skulle innmeldes i Statens
pensjonskasse.
Svaret kom i form av et brev av 24. juni 1930 hvor det heter at ”pensjons
kassen stilling for tiden er slik at det ikke kan bli tale om å innlemme
ikke statslønnede personer”. Et spørsmål fra politiforbundet om å støtte
de polititjenestemenn som ikke hadde tilfredsstillende økonomiske
forhold, falt også på stengrunn – ”under de rådende økonomiske forhold”
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så ikke departementet seg i stand til å gjøre noe. Fremdeles var 300
polititjenestemenn i Norge uten pensjonsordning.
Samfunnet utviklet seg nå mot at politiet ble lagt under staten både
lønnsmessig og administrativt. På Norsk Politiforbunds landsmøte i 1934
ble det informert om at Stortinget hadde fattet et prinsippvedtak om
dette. Imidlertid var det hindre å passere.
I politiloven av 1936 heter det: ”Kongen gir med Stortingets samtykke de
nødvendige bestemmelser om pensjonsordninger for politiets tjenestemenn”. Igjen var det utgiftene til ordningen som stod i veien.
Så ble politiloven av 1936 satt ut i livet og da ble pensjonsordningen for
politiet tatt opp som egen sak. Det kom en Stortingsproposisjon nr. 116
for 1938. Denne ble vedtatt av Stortinget 24. juni 1938, og etter dette ble
tre grupper polititjenestemenn innlemmet i Statens pensjonskasse:
1.)

Polititjenestemenn som var tilsatt etter 1.1.1937.

2.)	Polititjenestemenn som var medlem av kommunale pensjonskasser
før 1.1.37, hvor vedtektene for kassen ikke var godkjent av
Justisdepartementet.
3.)	Polititjenestemenn som var tilsatt i kommuner, hvor det ikke var
innført noen pensjonsordning.
De politifolk som pr. 1.1.1937 ved medlemmer i kommunale pensjonskasser, ble ikke medlemmer forutsatt at vedtektene var godkjent av
Justisdepartementet. Disse kolleger skulle fortsatt være med i den
kommunale pensjonskassen på uforandrede vilkår. Forholdet var at dette
utgjorde brorparten av polititjenestemennene i Norge.
Praksisen skissert i Stortingsproposisjonen fungerte dårlig – den var
dessuten både uheldig og urettferdig. Hovedoppgaven for Norsk Politiforbund var å få de kommunalt pensjonerte over i Statens pensjonskasse.
Det ble nedsatt nok en komite som la frem en innstilling på landsmøtet
i 1938 med nye krav om medlemskap for alle polititjenestemenn, men
det lot seg ikke gjøre. Utbruddet av 2. Verdenskrig i april 1940 stoppet
dette og først i 1946 ble saken tatt opp igjen på Norsk Politiforbunds
landsmøte. Men heller ikke denne gangen ble saken ført opp som egen
sak på dagsorden; forholdene lå rett og slett ikke til rette for det.

I juni 1946 ble
daværende sekretær
i Oslo Politiforening,
Hans Gimming ble
av Arbeidsutvalget i
Norsk Politiforbund,
bedt om å utrede
saken og komme med
forslag. Gimming
arbeidet fort og saken
ble tatt opp med
Justisdepartementet
30 oktober 1946.
Forhandlinger mellom
Norsk Politiforbund
og Justisdepartementet
pågikk fra 4. mars
1948 og ble først
avsluttet 21. april s.å.

I juni 1946 ble daværende sekretær i Oslo Politiforening, Hans Gimming
ble av Arbeidsutvalget i Norsk Politiforbund, bedt om å utrede saken og
komme med forslag. Gimming arbeidet fort og saken ble tatt opp med
Justisdepartementet 30 oktober 1946. Forhandlinger mellom Norsk
Politiforbund og Justisdepartementet pågikk fra 4. mars 1948 og ble først
avsluttet 21. april s.å.
Saken ble deretter diskutert i forbundet og i andre aktuelle fora – og ikke
minst mellom tjenestemennene. Den 1. november 1948 vedtok Stortinget
18
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pensjonsordningen for politiet. Norske polititjenestemenn var sikret
pensjon etter Statens pensjonskasses satser og på grunnlag av den til
enhver tid aktuelle tjenestemanns lønn. Alle tjenestemenn pensjonert
etter 1. januar 1937 ble også innbefattet i ordningen. Siden kom også
kontorfunksjonærer og andre ansatte med i pensjonsfellesskapet, slik at
alle ansatte i politiet ble inkludert i Statens Pensjonskasses plikter og
goder.
Det er all mulig grunn til å karakterisere dette som ”den lange veien til
pengene” – og som en kjempeseier for Norsk Politiforbund.

Kilder:
Wikipedia
Statens Pensjonskasse
Norsk Politiblad – diverse utgaver
Beretning Norsk Politiforbund 1905-1930
Oslo Politiforening 1894-1944
Rasmussen, Sigurd: Norsk Politiforbund gjennom 50 år 1905-1955
Larssen, Redvald: Fra vekterstuen til Møllergaten 19, Oslo 1946

”Det var på tide
at vi kom i gang”
D

e polititjenestemenn som 18. januar 1962 holdt det første
ordinære årsmøtet i Oslo Politiforenings pensjonistgruppe,
må ha vært forutseende og fulle av virketrang for seg selv og
kolleger. At det skulle bli en stor organisasjon ut av det - Politiets
Pensjonistforbund (PPF) - var det nok få som forutså. Men alt har en
begynnelse. Så også politiets organisasjon for pensjonister. Dette er
historien.
Av seniorrådgiver Jørn-Kr. Jørgensen

Slik var logoen til den første
Oslo-foreningen.

Etableringen av Pensjonistgruppa bunner i et vedtak på Oslo
Politiforenings (OPF) årsmøte i 1960. Det ble da nedsatte et arbeidsutvalg
som skulle se på saken. Arbeidsutvalget bestod av Furuseth, Holte og
Kolbjørn Skjervengen. Utvalget fikk som mandat å utrede og innkalle til en
generalforsamling med gjennomføring av ordinære valg og godkjenning
av lovene for pensjonist-gruppa.
I Oslo Politiforenings Årsberetning for 1962 heter det: ”Gruppa teller 32
medlemmer. Det er fastsatt en medlemskontingent på kr. 5,- pr. måned.”
Dette er noen av de tidligste spor av organisert pensjonistarbeid i
politietaten. Det skal ikke på noen måte utelukkes at det har vært tatt
initiativ til både små grupper og foreninger tidligere, men organisert er
dette noe av det første vi vet om. Det var etter sigende pensjonistgrupper
tidlig – foruten i Oslo – i Trondheim og Bergen og kanskje også andre
steder. Ofte var disse å se på som ”vedheng” til det opprinnelige
politilaget eller politiforening.
Det har ikke lykkes å finne listen med de første 32 ”organiserte”
pensjonister, men det er liten tvil om at de var med på å vise vei til et
arbeid som skulle vise seg å bære gode frukter. I 2015 er det vel 3 500
medlemmer i Politiets Pensjonistforbund.
Nå er det nok flere som vil påta seg æren for at Politiets Pensjonistforbund
ble en realitet. De 32 første er allerede nevnt, i tillegg kommer det til
enhver tid sittende styret i Oslo Politiforening (som ved etableringen av
gruppen var politibetjent Knut Lunde) og ikke minst ledelsen – særlig ved
formannen - i Norsk Politiforbund; nå Politiets Fellesforbund som ved
etableringen av Politiets Pensjonistforbund i 1986 var politioverbetjent
Arnold Nilsen ved Bergen politikammer.
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Den 7. mai 1962 blir det i et styrereferat fra Oslo Politiforening referert
til Dagsordenens punkt 7: ”Møte med pensjonistene”. Vi refererer hele
punktet:
”Til dette punktet på dagsorden var innkalt pensjonistene Furuseth og Holthe.
Formannen gjorde rede for saken og styret gjorde et enstemmig vedtak og godkjenning
av pensjonistgruppa etter generalforsamlingen 18. januar.”
Den 4. juni 1962 refereres det i styrereferatet til et skriv fra Lorentz
Syverstad som søker om medlemskap i Pensjonistgruppa. Han ble
selvsagt ønsket velkommen til å være med.
Av styrereferatene går det ikke frem at Pensjonistgruppe ba om penger
til driften, og det kan ha sin årsak i at gruppa de første årene spilte en
om ikke beskjeden, så i hvert fall en tilbaketrukket rolle i forhold til Oslo
Politiforening som bl.a. arbeidet med nedleggelse av flere stasjoner og
mange andre forhold som la beslag på både foreningsarbeidet og den
øvrige virksomheten. Men at det var pensjonistarbeid av sosial karakter,
er det ingen tvil om. Og at pensjonistene var interessert i sin tidligere
arbeidsplass, kommer til uttrykk i et skriv fra Pensjonistgruppa datert
18. januar 1963 – på slaget ett år siden gruppa ble formelt etablert. – I
Oslo Politiforenings styrereferat av 7. februar 1963, heter det: ”Skriv fra
Pensjonistgruppa angående identitetskort for pensjonister”. Det forteller
noe om vilje til og ønsket om fortsatt identifikasjon med sin tidligere
arbeidsplass og etat. Det bør utelukkende vurderes som positivt.

Mandatet var å finne ut ”på hvilken måte Norsk Politiforbund best kunne
ivareta nåværende og fremtidige politipensjonisters interesser”.
Knut Evje fra Nøtterøy ble valgt til formann i utvalget. Som medutvalgsmedlemmer fikk han Kjell Kalleberg og Erling Trippestad fra Oslo.
Hermod Foosnæs fra Trondheim ble varamann.
”Evjeutvalget” leverte 3. februar 1984 en innstilling og foreslo et selvstendig pensjonistforbund for norske politifolk og sivilt tilsatte.
”Evjeutvalget” pekte også på viktige saksområder det hastet å få gjort
noe med.
Norsk Politiforbund arbeidet da som nå etter demokratiske prinsipper
og sendte ”Evjeutvalgets” innstilling på høring til forbundets lokallag. 18
lokallag svarte at de ”generelt sett” var positive til forslaget! De eneste
som ville klarlegge saken med for å finne ut om det var noen interesse
blant pensjonistene, var Trondheims pensjonistgruppe.
Forberedende møte på NPFs
kontor. Bak skrivebordet,
Norsk Politiforbunds
formann, Arnold Nilsen.
Nr. 4 fra venstre er Bjørn
Haner som ble valgt som
PPFs første formann.

Så gikk årene, og det vil føre for lagt å kommentere alt som skjedde. Også
andre steder i landet var det interesse for organisert pensjonistarbeid,
men i mange år ble det ikke tatt noe initiativ til å gjøre arbeidet
landsdekkende. Det krever både interesse og pågangsmot langt ut over
det en vanlig arbeidsdag og et vanlig pensjonistliv gir. Og alt var frivillig
og ulønnet
Noe av det sikreste her i livet, er at historien går videre. Ikke noe står
stille; ei heller utviklingen blant norske politipensjonister. Vi vet at
det var bergenserne som først tok opp spørsmålet om pensjonering
av polititjenestemenn i Norge. Det var morsomt nok også Bergen
politilag som på Norsk Politiforbunds landsmøte i 1980 tok opp
om politipensjonistenes fortsatt skulle få stå som medlemmer av
politiforbundet. Saken ble så vidt ”behandlet” på Norsk Politiforbunds
møte i 1980, men ennå tydeligere i 1984.

Knut Evje var formann i det
utvalget som utredet PPF
for NP - og ble også i den
første formannen i PPFs
Kontrollnemnd.

22

Den gjengse oppfatning var at pensjonistene i norsk politi ville få den
mest seriøse og beste behandling av pensjonistene selv. Den kjenner
med andre ord best selv ”hvor skoen trykker”.
Det var ikke vanskelig for noen å være enig i dette, og det førte til at
Norsk Politiforbunds forbundsstyre under et møte i Bergen i september i
1983 bestemte seg for å opprette et pensjonistutvalg for å utrede saken.

Så – på Norsk Politiforbunds landsmøte i 1984 ble Representantskapet
pålagt ”å legge forholdene til rette for at Politiets Pensjonistforbund” kan
etableres. Men det gikk over et halvt år for Norsk Politiforbund kalte inn
til et møte (10. juni 1985) for å diskutere en etablering. Til stede på dette
møtet var Thoralf Halland, Ski, Fredrik Høgli, Bærum, Bjørn Haner Oslo,
Wilhelm Karlsen, Follo, Leif Eliassen, Fredrikstad, Knut Evje, Nøtterøy –
sammen med forbundssekretærene Kåre Kristmoen og Jan E. Klynderud.
- Det ble en gjennomgang med diskusjon av hele sakskomplekset og ulike
forslag ble nøye vurdert, skriver Kjell R. Bjerke i 10-års jubileumsskriftet
til Politiets Pensjonistforbund. Bjerke var den gangen personalsjef i Oslo
politidistrikt og redaktør av Norsk Politiblad.
10. junimøtet ble ingen suksess og det ble ikke oppnådd enighet om
etablering av et interimstyre. Det var derimot enighet om at det skulle
nedsettes et nytt arbeidsutvalg som skulle arbeide videre med saken. Hva
kontroversen bestod i, vet vi ikke. Arbeidsutvalget fikk disse medlemmene
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– og vi nevner alle navene av historiske grunner: Formann Bjørn Haner,
Oslo, Frederik Høgli Bærum og Leif Eliassen, Bærum utvalgsmedlemmer.
Vararepresentanter Morten Slettevold og Thoralf Halland, Oslo - samt
Hans Halden, Drammen ble varamedlemmer.
Arbeidsutvalget arbeidet effektivt. Det var vilje til å få til en organisasjon
for norske politipensjonister, og allerede i dagene 5. til 7. januar 1986 ble
det innkalt til et konstituerende møte på Highland Hotel på Geilo for å
etablere Politiets Pensjonistforbund (PPF).
På det ”berømte” Geilo-møtet var 28 ”delegater” representert. Fra Norsk
Politiforbund møtte 15 representanter med forbundsformann Arnold
Nilsen i spissen. Blant representantene fra Politiforbundet, var også
Kyrre Stenbro som for 30 år siden var forbundssekretær i nevnte forbund.
I politipensjonistenes jubileumsår, er han forbundsleder i nettopp
Politiets Pensjonistforbund!
Etter innledning og formalia, fikk forbundsformann Arnold Nilsen ordet.
Han ønsket velkommen til en enestående og unik historisk begivenhet
i norsk politi. – Det er nå grunn til å ta et krafttak for pensjonistene
våre etter at denne dårlige samvittigheten har fått råde alt for lenge,
sa Arnold Nilsen ifølge Kjell R. Bjerkes referat og fortsatte: ”Etter en lang
samfunnstjeneste burde det ikke være slik at man gikk ut døren og ble glemt. Behovet
for tilhørighet og samhold vil alltid være til stede. Problemer man ikke kan løse alene,
krever at man får noen som kan ta vare på interessene. Ingen av oss behøver å betraktes
som gamle, vi er ikke passé, vi har samme likeverd, vi har de samme kreative muligheter
dersom vi ønsker og vil utrette noe.”
Arbeidsutvalgets formann, Bjørn Haner, fikk deretter ordet og sa bl.a.: –
Vi er gamle og skal på nytt inn i rampelyset. Mange har kanskje lagt planer for sin
pensjonisttilværelse, for å ”nyte sitt otium”. En verdifull hvile? Kan det bli velfortjent
med de økonomiske forhold vi blir avspist med? – spurte Haner og fortsatte: Det er
en skandaløs måte var arbeidsgiver (Justisdepartementet) behandler oss på. Fra vår
yrkesaktive dag skred vi inn i framtida som ”null-pensjonist”. Vi har fått alderstrygd,
men det var ikke det vi inngikk kontrakt om.
Hermod Foosnæs fra Trondheim hadde også ordet innledningsvis og
understreket at han og hans venner i Trondheim ”ikke hadde kommet så
skråsikkert” til det foreslåtte resultat fra Arbeidsutvalget. Han ga klart
uttrykk for at hans forening ikke var imot et landsomfattende pensjonistforbund, men at man stilte store spørsmål ved ”formen og omfanget”. – Vi
må organisere etter behov og økonomiske muligheter.
Arnold Nilsen og Bjørn
Haner under PPFs første
landsmøte på Geilo.

Det var god stemning i salen, og på tross av skepsisen fra Trondheimsdelegaten, ble Arbeidsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt og det
første ”vedtaket” lyder slik: ”Politiets Pensjonistforbund (PPF) konstitueres
med øyeblikkelig virkning”. Datoen for stiftelsen ble satt til 7. januar 1986.
Det går mange linjer i politiet fra den første politimesteren i Norge, Peder
Paulsens virksomhet i Trondheim i 1686, frem til etableringen av Politiets
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Pensjonistforbund i 1986 temmelig nøyaktig 300 år senere – og til PPFs
30-årsjubileum i 2016. - Fra 1690-årene var Paulsen også Trondheims
byfogd og borgermester, og han arbeidet bl.a. for å forbedre veiene. Peder
Paulsen reiste til Kongen i København for å kreve mer lønn, men oppførte
seg så ”umulig” at han ble arrestert. Politimesterembetet i Trondheim ble
nedlagt i 1701, men ble gjenopprettet i 1750. Det var andre som tok seg av
politioppgavene i Stiftsstaden i mellomperioden.
Linjene strekker seg over hele Norge, i enhver by og på enhver politistasjon
og ethvert lensmannskontor, inn i enhver politiuniform og ethvert politihjerte og inn i enhver sivilt tilsatt. Det handler nemlig om å sikre lønn og
pensjon, sosiale rettigheter og velferd. Det er i disse skjæringspunktene
og i denne kampen Politiets Pensjonistforbund befinner seg hver eneste
dag. Derfor var det ”på tide at vi kom i gang”, som Bjørn Haner uttrykte
det på PPFs stiftelsesmøte i 1986.
Ved valgene på møtet 7. januar 1986, ble Bjørn Haner, Oslo,
valgt som formann. Egil Mørk, Asker og Bærum ble valgt
som nestformann. Styremedlemmer ble: Sigrid Kirkemo,
Oslo, Leif Eliassen, Fredrikstad og Thoralf Halland, Oslo.
Varamedlemmer: Alfild Næss, Oslo, Fredrik Høgli, Asker
og Bærum – og Morten Slettevold, Oslo. Som formann i
Kontroll-nemda ble Knut Evje, Nøtterøy, valgt. Det ble kalt
sentralstyre.

Det første PPF-styret 1986.

Å stifte en organisasjon krever forberedelser, tankevirksomhet, og
administrasjon – men kanskje mest av alt mennesker som er villige til å
stå på, med tro på sakene og med vilje til å dele av sin fritid med kolleger
for at fremtiden skal bli bedre. Vi tar ofte tillitsmenn som en selvfølge.
Det er de ikke. Det fordrer ansvarsforståelse for å engasjere seg – og det
fordrer vilje til handling for å fortsette å engasjere seg. Uten blygsel kan
vi si at Politiets Pensjonistforbunds tillitsmenn har vist et engasjement
og en interesse for saken som har gjort at PPF står der vi står i dag. Til å
begynne med var det stusselig med økonomien og ingen tillitsmenn fikk
noe ”lønn for strevet”. Dette er betraktelig bedre i jubileumsåret 2016,
med bl.a. god støtte fra Politidirektoratet (POD).
Den nyvalgte formannens første handling var å spørre det nyvalgte
sentralstyremedlemmet Sigrid Kirkemo om hun inntil videre kunne påta
seg oppgaven som ”forbundssekretær”. Hun ga omgående et positivt
svar og var til meget stor nytte og hjelp i PPFs begynnerfase, men også
senere dro PPF veksler på Sigrid Kirkemo. Hun fikk PPFs Hederstegn i
1996. Sigrid døde i 2010.
Kontingenten til Politiets Pensjonistforbund ble i 1986 satt til kroner
100,- pr. år. Siden har den selvfølgelig steget, men ikke så mye at den
fortsatt er overkommelig for enhver politipensjonist som vil være med i
det fellesskapet Politiets Pensjonistforbund representerer.
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Ved etableringen i 1986 hadde PPF ca. 800 medlemmer, ved landsmøte i
1999 var antall medlemmer kommet opp i ca. 2 400. I 2015 er det ca. 3 520
medlemmer. Dette må karakteriseres som en meget pen medlemsvekst
på 30 år.
Politiets Pensjonistforbund mottok i etableringsfasen støtte fra Norsk
Politiforbund. Når det gjaldt kontor og utstyr, bidro Oslo politikammer
med lokaler m.m. Oslo Politis pensjonistgruppe fikk ved byggingen
av Politihuset i Oslo et kontormessig oppholdsrom til disposisjon.
Politihuset stod klart for innflytting i 1978, og nevnte rom ble benyttet
av pensjonistgruppa til ulike formål – møter, samlinger etc. Da PPF så
dagens lys i januar 1986 ble det tidligere nevnte kontor PPFs kontor.
Politimestrene Rolf Solem, Willy Haugli, Ingelin Killengreen, Anstein
Gjengedal og Hans Sverre Sjøvold har alle stilt seg meget velvillige til
Politiets Pensjonistforbund tilstedeværelse i Oslo politidistrikts lokaler.
Melding om etableringssted, kontor m.m. ble sendt til alle delegatene fra
Geilo-møtet som Rundskriv nr. 1-1986 i PPFs historie.

I sin første beretning fra 7. januar til 1. juni 1986, skriver formannen Bjørn
Haner: ”Dannelse av pensjonistforeninger har enkelte steder løst et sosialt behov. Flere
har forlatt sin yrkesaktive tid uten at de senere har hatt noen kontakt verken med
tidligere eller nåværende kolleger. Det har naturlig nok gitt et visst preg å tilhøre en
etat i 30-40 år, og overgang til pensjonisttilværelse kan for mange være merkbar.
Det har sin åpenbare store betydning å delta i samvær med tidligere kolleger og i vår
sammenheng få kontakt med dagens yrkesaktive.”
Her berører Bjørn Haner noe av det viktigste i Politiets Pensjonistforbund
med underliggende foreninger og lags virksomhet: det skal først og
fremst være et sosialt møtested, et torg for ”kos og kaffe”, for de gode
historiene, for utveksling av meninger, synspunkter og sosial aktivitet.
For turer. Kultur. Kameratslig samvær og felles opplevelser. Alt det andre
– lønn, pensjon og rettigheter er viktig, og det kommer i tillegg til alt det
andre. Politiets Pensjonistforbund er rett og slett et møtested. Verre er
det ikke å forstå forbundets grunnfilosofi.
Men hva skjedde videre? Politiets Pensjonistforbund ble etablert i 1986,
og ganske umiddelbart fikk PPF en egen spalte i Politibladet. I oktober
året etter ble PPFs første ordinære landsmøte gjennomført på Kielfergen. Antall lag og medlemmer økte, men økonomien var svak.

Bjørn Haner mottar Norsk
Politiforbunds standard
av formann i NP, Arnold
Nilsen.

Som vi har sett ble Statens pensjonskasse opprettet i 1917. Frem til 1958
betalte statspensjonistene 10% av sin lønn til pensjonskassen. Fra 1958
til 1966 ble det betalt 6%. Etter folketrygdens innførsel i Norge i 1967 ble
det betalt 2%.

Et viktig historisk bilde fra stiftelsesmøte i Politiets Pensjonistforbund (PPF). Bildet er tatt under PPFs konstituering på Geilo i 1986. – I 1. Rekke og 2. rekke bak, fra venstre: Finn Kleppe, Rogaland, ikke navngitt, Carsten
Knudsen, Telemark, Anton Næsteby, Moss, Bjørn Haner, Oslo, ikke navngitt, Leif Eliassen, Fredrikstad, Sigrid
Kirkemo, Oslo, Knut Evje, Nøtterøy, Andreas Wam, Drammen, Gunnar Aasebø, Bergen og Thoralf Halland,
Oslo.
I 3. rekke foran og 4. rekke bakerst, fra venstre: Egil Mørk, Bergen, ikke navngitt, Odd Reidar Firing, Vestfold,
ikke navngitt, Morten Slettevold, Oslo, Wilhelm Isaksen, Follo, Rolf Østerud, Oslo, ikke navngitt, Einar Svarstad, Vestfold, Arne Tjersland, Vest-Agder, Hermod Fossnæs, Sør-Trøndelag, (foran Fossnæs, mulig Ulf Sunde,
Oppland), ikke navngitt, ikke navngitt.
Det møtte 28 delegater på stiftelsesmøtet. På bildet er det 27; de ikke navngitte er: Egil mørk, akershus, Agnar
Nordgård, Hedmark, Einar Sverstad, Østfold, Reidar Senum, Aust-Agder, Helge Grydeland, Nord-Trøndelag,
Peder S. Lillebakk, Møre og Romsdal, Odd Winger Risvik, Nordland og Roy Carlsen, Finnmark.
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”Vi har alltid betraktet pensjonsordningen som en meget viktig del av våre
lønns- og arbeidsvilkår. Det er ikke bare pensjonister som har interesser
i denne saken. Også de yrkesaktive burde være betydelig mer opptatt
av hvilket økonomisk grunnlag de vil oppnå i sin pensjonisttilværelse”,
skriver PPFs leder, Bjørn Haner, i PPFs beretning for 1986; altså det
første året PPF eksisterte. Det er å kaste seg ut på realt dypt vann
allerede fra begynnelsen og viser egentlig hvor stort behov det var – og
er – for Politiets Pensjonistforbund som interesseorganisasjon for norske
politipensjonister og andre medlemmer jfr. § 3 i vedtekten for PPF.

Bjørn Haner.

Som en del av lønnsoppgjøret ble det i hele 10 år før 1986 foretatt
omfattende oppjusteringer av stillinger og stillingsgrupper i Staten. Men
denne oppjusteringen hadde ingen innvirkning på pensjonsforholdene.
Statens pensjonister sakket akterut i forhold til etterfølgeren i de aktuelle
stillingene. Dette førte til uro blant pensjonistene, mens organisasjonene
var relativt passive til denne viktige saken.
PPF hadde fra begynnelsen som sitt primære syn at statspensjonistene
måtte reguleres i takt med lønnsutviklingen for etterfølgeren i den
stillingen hver enkelt pensjonist satt i mens vedkommende var yrkesaktiv.
Akademikernes Fellesorganisasjon var av samme oppfatning.

Bjørn Haner og Sigrid
Kirkemo i dyp samtale.
“Hvordan skal vi løse dette?”
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Det var også slik at enkelte hovedorganisasjoner anbefalte å innføre en
regulering i forhold til folketrygden, såkalt G-regulering, som ville knytte
utviklingen av statspensjonene til folketrygdens fremtid uten at man tok
hensyn til pensjonsrettighetene.

Gode kontorforhold i
Politihuset i Oslo.

Lederskiftet under landsmøte
i 1991; Bjørn Haner, Oslo,
overleverer klubbe til den
nye lederen, Hans Thue fra
Bergen.

Om dette skriver forbundsleder Bjørn Haner i ettertid: ”Vedtaket om
G-regulering løste bl.a. ikke etterslepsproblemene. Det ble nedsatt en
regnegruppe som utarbeidet en prosentvis økning med statsansattes
lønnsutvikling de 10 siste år. De eldste fra 1976 eller før 1976 skulle
ha et tillegg på 12% fallende gradvis til 1.5%. Etterslepet ble gjort til
gjenstand for forhandlinger mellom partene. Det ble enighet om å vedta
et prosentvis tillegg i samsvar med regnegruppens tabell. Forhandlingsresultatet ble sendt Stortinget som en Melding. Stortinget godkjente
denne meldingen 5. juni 1987. For å anskueliggjøre dimensjonene, kostet
reguleringen Staten 550 millioner kroner det første året.
Ved felles organisasjonsmessige anstrengelser med oppsøkende
virksomhet og nitidig arbeid, var statsansattes pensjonsforhold for fram
tiden brakt inn i en naturlig utvikling – null-pensjonisten var begravet.
Felles anstrengelser hadde gitt et godt resultat.”
Politiets Pensjonistforbund var en av pådriverne i dette arbeidet. PPF var
respektert og hadde oppnådd anerkjennelse bl.a. gjennom de resultatene
som forelå. ”Forholdene var lagt til rette for en god videreutvikling”,
mente Bjørn Haner.
I 1989 takket Bjørn Haner for seg etter en meget aktiv formannsperiode,
og bergenseren Hans Thue overtok formannsklubba. Antall lag og med
lemmer økte, men økonomien var fortsatt dårlig. Forbundet budsjett
balanserer rundt kroner 121 000,-. I 1989 ble Bjørn Haner utnevnt til
Æresmedlem av PPF; foreløpig som det første og det eneste.

Den årvisse almanakken
er populær blant PPFs
medlemmer. I mange år
ble den sendt ut separat
- i dag sendes den ut
med Politipensjonistens
julenummer. Det morsomme
er at medlemmene spør etter
almanakken, og mange
bruker den.

Hans Thue kom til å spille en vesentlig rolle i Politiet Pensjonistforbund.
Han var en skrivende mann som ofte skrev om sine tanker og vyer i Norsk
Politiblad. I blad nr. 10 – 1989 skriver Thue under overskriften ”En aksling
av stål”: ”Politiets Pensjonistforbund er kommet for å bli. (…) Det skal
lønne seg å være medlem, det skal ikke lønne seg å stå utenfor.”
Og han reiser spørsmålet: Hvorfor går vi så intensivt inn for å øke
medlemstilslutningen til Politiets Pensjonistforbund? Han svarer selv: Jo,
fordi vi er hellig overbevist om at A.) Det setter oss i stand til å gjøre en
bedre jobb. B.) Alle vil tjene på det fra første dag. C.) Samfunnet er tjent
med at pensjonistene er med i systemet og har medbestemmelsesrett.
D.) Det er umåtelig viktig at våre medlemmer har en tilhørighet også etter
at den yrkesaktive fasen er slutt.
Som sekretær fikk Hans Thue fra 1989 Håkon Negaard som tidligere hadde
vært politioverbetjent i UP og som kasserer Lillemor Martinsen. Disse tre
utgjorde den absolutte trofaste stammen på forbundskontoret i 90-årene,
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og det er slike stammer som gjør det mulig å bygge en organisasjon. Det
handler om kontinuitet.
PPFs 7. Sans – også kalt ”almanakken” – ble gitt ut for første gang i 1990.
Det ble avholdt et seminar for alle tillitsvalgte i forbundet på Kiel-fergen
og det rapporteres om bedre økonomi i forbundet, og på forbundskontoret
gikk man til innkjøp av moderne datautstyr; noe som gjorde medlemsregistrering og all form for korrespondanse og arkivering lettere.
I 1991 fikk PPF for første gang økonomisk støtte av Justisdepartementet
på kroner 50 000,- og forbundets 3. Landsmøte ble gjennomført på
Kiel-fergen. Flere medlemmer ble hjulpet med å rette feil pensjon og
aktiviteten i både foreninger, lag og forbund økte. Det ble også tatt opp
forhandlinger med UNI om en egen forsikringsordning for medlemmer av
Politiets Pensjonistforbund.
I oktober 1992 ble det underskrevet en samarbeidsavtale mellom Norsk
Politiforbund og Politiets Pensjonistforbund. Men ikke bare det: Det ble
også underskrevet en avtale med forsikringsselskapet UNI med virkning
fra 1. mars 1991 om ulike typer forsikring for PPFs medlemmer innenfor
rammen av den såkalte ”Avtale 100”.
I 1993 ble den tidligere pensjonist-samarbeidsorganisasjonen SPSU blir
nedlagt. Justisdepartementet bidrar fra samme år med en fast, økonomisk
støtte til PPF, og styret endrer navn fra sentralstyret til forbundsstyret som
samtidig ble økt til sju medlemmer. Ved landsmøtet i 1993 fikk tidligere
forbundsleder Bjørn Haner PPFs Hederstegn.

Magnar Myrmel bak
opptaksutstyret under
landsmøtet i 1993.

Hans Thue ble i 1995 valgt
inn i SAKOS arbeidsutvalg.

Ved utgangen av 1994 hadde PPF 2 000 medlemmer og PPF ble en aktiv
forhandlingspartner i SAKO-sammenheng.
I 1995 ble forbundsleder Hans Thue innvalgt i SAKOs arbeidsutvalg. I
1995 sluttet PPF seg også til ESSO-avtalen sammen med NPF og LEL
(Lensmannsetatens Landslag). Nye medlemmer til PPF ble vervet innen
alle grener av Justissektoren.
Første utgave av PPFs medlemsorgan ”Bladet Vårt” så dagens lys i 1996.
Ansvarlig for bladet var Hans Thue, mens Magnar Myrmel var redaktør.
Dette året var også PPFs 10. år og som sådan et jubileumsår hvor det ble
gitt ut et jubileumshefte. Jubileet ble markert på en tur med Københavnbåten. PPF sendte et Info-skriv til alle sine medlemmer.

Første utgave av Bladet Vårt
kom i 1996.

I 1997 flyttet PPF ut av Politihuset på Grønland til nye lokaler i Grønlandsleiret 25; også de stilt til disposisjon av politimesteren i Oslo. Nytt dataanlegg ble innkjøpt. Året ble avsluttet med en vervekampanje.
I 1998 ble vervekampanjen avsluttet med ca. 200 nye medlemmer.
Sommertreffet ble gjennomført for 7. gang på Storefjell og SAKO-semi
naret var i Stavern, Lederseminaret ble gjennomført i Hurdal i midten av
oktober.
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Kun noen timer før PPFs landsmøte på Storefjell Høyfjellshotell på
Golsfjellet skulle åpne 23. juni 1999, ble tidligere forbundsleder Bjørn
Haner syk og døde. Det var hjertet som sviktet. Bjørn Haner kom inn i
politiet som 22-åring og avsluttet politikarrieren som stasjonssjef på den
daværende Økern politistasjon.
Magnar Myrmel fra Bergen ble valgt som formann i PPF i 1999. Myrmel
var en engasjert mann som tidligere hadde vært politiavdelingssjef og
personalsjef ved Bergen politikammer. Organisasjonsutvalget av 1997
fremla en rapport som bl.a. konkludere med at forbundskontoret bør
ligge i Oslo, at forbundssekretæren bør gis økonomisk kompensasjon og
at det er uheldig at Kontrollnemda deltar i forbundsstyremøtene.
Ved landsmøtet i 1999 ble Solveig Slåtten innvalgt som forbundssekretær
etter Håkon Negaard. Solveig kom fra Oslo politikammer og utførte
sekretærjobben til alles tilfredshet. Hun døde 22. desember 2007.
Sommertreffet i år 2000 ble gjennomført på Røros og tillitsmannsseminaret
med 90 deltakere på Kiel-fergen. Sommertreffet var meget godt besøkt,
og det rapporteres i ”Bladet Vårt” at det ble gjennomført til ”punkt og
prikke” med et ”fyrverkeri av glade mennesker”.

Eilif Eskøy ledet Oslo Politiets
Pensjonistforening i mange
år og oppfordret gjennom
“Bladet Vårt” leserne til
handling.

I ”Bladet Vårt” nr. 1–2001 er redaktøren – som også er forbundsleder –
Magnar Myrmel – opptatt av prisveksten i Norge, men konkluderer med
at ”lønningene skal øke mer enn veksten i utgiftene” og at det vil bli et
landsmøte med ”nogo attåt”. Norske politipensjonister har alltid vært
optimistiske på bunnen! Olav R. Haugen kom inn som forbundssekretær
i 2001 etter Solveig Slåtten. Haugen er den tillitsmannen som har
hatt lengst funksjonstid i PPF. Han kom opprinnelig fra Politiets
Overvåkingstjeneste hvor han var tilsatt i mange år.
I ”Bladet Vårt” nr. 4-2002 gjør en viktig røst seg gjeldene – Eilif Eskøy.
Han skriver, stiller spørsmål, reiser tankestolper og utfordrer leseren til
handling. Eilif Eskøy leder Oslo Politis Pensjonistforening i mange år, og
var drivende dyktig både i organisasjonsarbeid og i filologi. Men i hjertet
var han internasjonalist som medlem av IPA og politimann.
I 2003 var landsmøtet lagt til Dalseter Høyfjellshotell i Espedalen.
Forbundsstyret hadde tre hovedpunkter å arbeide etter i innværende
landsmøteperiode, nemlig: 1.) Organisasjonen, 2.) Lag og foreninger og 3.)
Medlemsbevegelsen. Igjen handler det om å bygge opp organisasjonen,
verve medlemmer og stå til medlemmenes tjeneste med ulike spørsmål.
I dette arbeidet har PPF alltid ligget godt fremme.

Fra Landsmøtet på Dalseter
i 2003.
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En overskrift i ”Vårt Blad” nr. 1-2004 har en meget optimistisk overskrift
for PPF. Her heter det nemlig: ”Nye lag/foreninger strømmer til!!!”
(med tre utropstegn). I 2003 rapporteres det om at PPF har fått 100 nye
medlemmer, og nå publiserer redaktøren at både Kriminalpolitisentralens
Pensjonistforening og Ringerike pensjonistlag er ”født” og er lagt til PPF.

Oddmund Dahle var den første formannen i Kripos sin forening, og
Torbjørn Bratvold på Ringerike. 1. juni i 2004 døde Thoralf Halland som
var en av PPFs viktigste støttespillere.
I 2005 var det PPF- landsmøte på Britannia i Trondheim. Det er interessant
for tillitsmenn å komme rundt i landet på landsmøtene og Trondheim er
en særdeles flott by å ha møte i. Det bør inspirere flere til å søke sentrale
verv og til å gjøre en jobb for felles sak og ideer. I Landsmøtenummeret
av ”Vårt Blad” skriver forbundslederen Magnar Myrmel: ”Vårt beste og
eneste våpen er fellesskap og solidaritet, og en ubegrenset tålmodighet.”
Eilif Eskøy hevder i en artikkel i ”Vårt Blad” nr. 2–2006 at PPFs lederseminar
om bord i Kiel-ferga det året var et ”Eliteseminar”. Han henter sitt ”språk”
fra idretten og hevder til slutt at vi – PPF – må være ”elitemestere”. Det er
som regel slik at det er de som ligger langt fremme som oppnår noe og får
igjennom sine krav. ”Man må se helheten i den økonomiske politikken”,
skriver forbundsleder Magnar Myrmel. ”Det er´kke no´n forskjell på Karl
Johan og meg” !
I 2007 var PPFs landsmøte i Bodø. Av mange innslag på møtet holdt
tidligere spesialrådgiver i Statens Pensjonskasse, Torolf Støyva, et foredrag
om pensjon og muligheter. Støyva har fulgt PPF fra begynnelsen, og er
nok en av de i Norge som kan mest om pensjon og pensjonsrettigheter.
Ved en anledning fikk han forbundets Hederstegn; vel fortjent. – I PPFs
Handlingsplan etter landsmøtet i Bodø heter det bl.a.: ”Bladet Vårt” skal
ha førsteprioritet i forbundets kontakt med medlemmene” og - ”Den 7.
Sans skal være en del av forbundets policy”.
Året 2008 var et aktivt år, men spesielt år for PPF. Forbundets tidligere
sekretær Solveig Slåtten døde 22. desember året før. – PPFs virksomhet var i
2008 preget av fortsatt organisasjonsbygging og utvidet medlemskontakt.
Medlemstallet var stigende.
I mai 2008 døde forbundsleder Magnar Myrmel. Han var en svært aktiv
tillitsvalgt og fungere som forbundsleder i PPF siden 1999. Det var som
leder her at han utviste et engasjement og kreativitet for å fremme
medlemmenes interesser. Helt siden han ble valgt inn i styret i 1993 trakk
PPF veksler på hans evner til å organisere og utvikle forbundet, til å se
framover, til å ta praktiske og fornuftige avgjørelser. Med sine markante
meninger og klare og faste opptreden, ga Magnar Politiets Pensjonistforbund et faglig og politisk ståsted medlemmene kan være stolte av. –
Også tidligere forbundsformann, Hans Thue, døde i mars 2008. Tre bautaer
i PPF – en kvinne og to menn – ble borte i løpet av noen få måneder.
Etter Magnar Myrmels bortgang, gikk nestlederen, Kjell R. Bjerke, inn som
forbundsleder. Bjerke var i sving bak kontorpulten allerede sommeren
2008, og som erfaren organisasjonsmann og interessert i PPF, visste han
både hvor han skulle begynne og hva han skulle gjøre. Olav R. Haugen var
fortsatt forbundssekretær og sikret kontinuiteten.

Kjell R. Bjerke.
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Med Magnar Myrmels bortgang mistet PPF ikke bare sin driftige
forbundsleder, men også den penneføre redaktøren av ”Bladet Vårt”.
Seniorrådgiver Jørn-Kr. Jørgensen ved Oslo politidistrikt ble spurt om å
overta som redaktør fra nummer 3-2008. Bladet skiftet navn fra ”Bladet
vårt” til det mer tidsriktige og korrekte – ”Politipensjonisten”. Bladet
endret også layout og grafisk utseende.
”Politipensjonisten” tar først og fremst tar sikte på å presentere medlem
menes ulike aktiviteter, samtidig som stoff fra foreninger og lag alltid har
førsteprioritet.
Seniorrådgiver Jørn-Kr.
Jørgensen overtok som
redaktør av Politipensjonisten
høsten 2008.

Det var også i 2008 PPF tok kontakt med Stine Grytøyr med tanke på å
få laget egne hjemmesider på Internett. Etter møter og forhandling – og
iherdig arbeid fra Grytøyr, ble sidene lansert med følgende adresse: www.
politipensjonisten.no Vi anbefaler våre medlemmer til å lese sidene. Der
kommer siste nytt!
Under et meget flott landsmøte i Bergen i 2009 ble Kjell R. Bjerke formelt
valgt som forbundsleder. Bjerke hadde allerede da lang fartstid fra
både foreninger og Norsk Politiforbund, og var godt rustet til å gå inn i
oppgaven med et arbeidsvillig og interessert forbundsstyre. Landsmøtet
i Bergen var for øvrig en braksuksess hvor bergenserne under ledelse
av August Moldestad hadde gjort en formidabel jobb med å lage et
minnerikt landsmøte for både delegater og andre deltakere.

Høsten 2008 fikk bladet
Politipensjonisten et helt
nytt utseende og ble trykket
i fire farger.

Den nye loven om ny fleksibel alderspensjon ble vedtatt av Stortinget i mai 2009 og
ble innført gradvis fra og med januar 2010. Den nye loven utgjorde hovedtyngden i
den norske pensjonsreformen som gradvis innføres i Norge. Loven berører ulike alders
grupper på ulik måte og er fullt ut implementert i 2025.
Hensikten med en ny, fleksibel alderspensjon er å få flere til å stå i arbeid lengre.
Mange tidligere alderspensjonsregler er ikke bærekraftige nok for fremtiden. Det fødes
for få barn og gjennomsnittlig levealder blir høyere.

PPF har også egen
hjemmeside på Internett.

Landsmotet i 2009 b le
gjennomført med glans i
Bergen.
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Pensjonskommisjonen la i 2001 ned grunnsteinen til det som i dag kalles
pensjonsreformen og et nytt regelverk for fleksibel alderspensjon. De nye reglene skal
oppfordre folk til å stå lengre i arbeid og gjør det samtidig lettere å kombinere arbeid
med pensjon. Man får heller ingen avkorting i pensjonen på grunn av arbeidsinntekt.
Snarere tvert imot. Jo mer man tjener, (også etter fylte 62 år) jo høyere blir pensjons
utbetalingen. Det skal lønne seg å stå i arbeid lengre.
Det var først i 2011 at de aller første kunne ta ut alderspensjon etter nye uttaksregler.
De nye uttaksreglene er fleksible og man kan selv velge (dersom man har høy nok
opptjening) om man vil ta ut pensjon allerede fra fylte 62 år. Det er også mulig å
gradere uttaket og velge om man vil ta ut 20, 40, 50, 60, eller 80 prosent av pensjonen.
Graderingen av pensjon skal gjøre det lettere å kombinere arbeid og pensjon. Inntekten
man har frem til man blir 75 år er medregnet i pensjonsopptjeningen. Pensjonsbeholdningen man har opptjent ved pensjoneringsalder skal levealdersjusteres. Det vil
si at beløpet blir fordelt på antall år som er forventet levealder for det aktuelle årskullet
man tilhører.

Alderspensjonen blir regulert årlig gjennom endringen i Grunnbeløpet som vedtas av
Stortinget. Pensjon under uttak følger både lønns- og prisveksten.
Hovedtrekk ved de nye opptjeningsreglene er som følger:
Alle år med skattbar inntekt fra og med 13 år til og med 75 år teller med i
opptjeningsgrunnlaget. Personer som er over 17 år i 2010 vil ikke få årene fra 13-17
år med i opptjeningsgrunnlaget.
Pensjonsbeholdningen øker hvert år med 18. 1 prosent av årlig pensjonsopptjening
opp til 7.1 G.
Pensjonsbeholdningen inkluderer også ulønnet omsorgsarbeid for små barn og pleie
av eldre, syke og funksjonshemmede og avtjent sivil eller militær førstegangstjeneste på
minimum seks måneder (18.1 prosent av inntekt tilsvarende 4.5 G). Arbeidsledighet
med mottak av dagpenger utgjør 18.1 prosent av tidligere inntekt opp til 7.1 G.

Kjell R. Bjerke fikk Kongens
fortjenstmedalje under et
seminar i Hardanger.

Under Hordalensmennenes årlige seminar høsten 2010 – denne gangen i
Øystese – ble forbundsleder Kjell R. Bjerke tildelt H.M. Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for allmenheten. Seminaret var meget godt besøkt
og tidligere lensmann Samson Haaland m/frue og medarbeidere hadde
laget et meget godt og lærerikt seminar hvor ikke minst det sosiale fikk
en stor plass.
I 2011 var Politiets Pensjonistforbund 25 år. Jubileet ble bl.a. markert
med en 32-siders utgave av Politipensjonisten hvor stort og smått og
mer til fikk sin velfortjente plass. Historie er viktig for ettertiden – og
for nåtiden. Uten historien vil ofte nåtiden og fremtiden bli nesten
innholdsløse fordi viktige referansepunkter mangler. Derfor satser
Politiets Pensjonistforbund stort med dette heftet, og omtaler historien
såpass fyldig for at ettertiden skal kjenne den og vite noe om hva som
skjedde ”den gang da”.
25-års jubileumslandsmøtet ble avholdt i Kristiansand – flott vær og
stormende jubel, og Kjell R. Bjerke ble gjenvalg som forbundsleder.
Under landsmøtet fikk August Moldestad – også kalt Gusten - H.M.
Kongens fortjenstmedalje til stående applaus fra landsmøtedelegatene.
Moldestad fikk PPF Hederstegn – samtidig med sin hustru, Ester Franck
Moldestad – i 2003.

Forbundleder Kjell R.
Bjerke delte ut diplomen ved
overrekkelsen av medaljen
under Landsmøtet i
Kristiansand. Moldestad var
ikke rent lite forbauset over å
få denne heder.

I mars 2011 gikk Politiets Fellesforbund inn en samarbeidsavtale med
Norsk Politihistorisk Selskap om å skape interesse og forståelse for
politi- og lensmannsetatens historie bl.a. gjennom støtte til etablering
av samlinger, forskning, innsamling og publisering av materiale og ved
foredrag.
I 2012 gjennomførte Oslo politis pensjonistforening sitt 50-års jubileumsmøte med en stilig fest i Oslo Militære Samfunn ved Akershus festning.
(Foreningens historie er kort beskrevet i forrige kapittel). - Det ble dessuten
gjennomført en meget vellykket lederkonferanse på Gardermoen hvor
bl.a. formannen i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, deltok med

En forbundsleder,
Kjell R. Bjerke, og to
forbundssekretærer, Sigmund
Engen og Olav R. Haugen.
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et inspirerende foredrag. Interessant nok deltok også en representant for
Beredskapstroppen i Oslo, Torgrim Solberg, og fortalte om det viktige
arbeidet ”troppen” utfører og deltar i. Interessant var også Harald
Normanns foredrag om pensjoner og pensjonsrettigheter. Den etterfølgende debatten var konstruktiv og bød på både smil og latter – og
engasjement!
Forbundssekretær Olav
Haugen og forbundsleder
Kjell R. Bjerke er glade for
medlemskortene.

I 2012 fikk også alle medlemmer i Politiets Pensjonistforbund sine egne
medlemskort – en ordning som vil bli videreført i årene som kommer.
Landsmøtet i 2013 ble gjennomført i Sarpsborg. Torbjørn Finn var leder
for arrangementskomiteen og kollegene i Sarpsborg hadde lagt til rette
for et flott landsmøte med både skjemt og alvor.
Ved valgene under landsmøtet ble Kyrre Stenbro, tidligere forbundssekretær i Norsk Politiforbund og avdelingsdirektør i Justisdepartementet,
valgt til forbundsleder etter Kjell R. Bjerke. Som ny forbundssekretær
etter Olav R. Haugen, ble Sigmund Engen valgt. Han kommer egentlig
fra POT, men var de siste årene før han ble pensjonert, politiinspektør i
Justisdepartementet.

Kyrre Stenbro er
forbundsleder i jubileumsåret.

PPF har gjort en viktig
samarbeikdsavtale med PF;
fra venstre forbundssekretær
Sigmund Engen,
forbundsleder i PF, Sigve
Bolstad og forbundsleder i
PPF, Kyrre Stenbro.
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Tiden etter Landsmøtet i 2013 ble preget av et nært samarbeid med
Politiets Fellesforbund (PF) for bl.a. å bygge opp et nytt medlemsregister.
Dette var en arbeidskrevende oppgave som gav gode resultater. PFs fagfolk
foretok også en vasking av det tidligere register slik at det nye etter hvert
ble ryddet for ikke aktive medlemmer og dobbelt føringer. Ved innkjøp av
to nye pc-er ble både medlemsregistret og Outlook installert slik at det
ikke er nødvendig å være på kontoret for å jobbe. I tillegg til dette hadde
PPF møte med PF angående samarbeidsavtalen som PPF og PF hadde
inngått sommeren 2012. Denne avtalen var ikke blitt etterlevd av partene
etter inngåelsen. PPF startet derfor opp nye forhandlinger med PF og den
24.10.2014 var det enighet om en ny og utvidet samarbeidsavtale som ble
signert av forbundslederne Sigve Bolstad og Kyrre Stenbro.
Den nye samarbeidsavtalen inneholdt i tillegg til merkantile tilbud som
PF hadde fremforhandlet, en forsikringsavtale med PF-Forsikring, teknisk
bistand til medlemsregistret, en automatisk overføring av PFs medlemmer
som går av med pensjon til PPF, dersom de ikke motsetter seg det, samt
årlig økonomisk støtte. Både de merkantile tilbud og forsikringstilbudene
fra PF, gjelder dermed kun for yrkesaktive medlemmer i PF og medlemmer
i PPF. Under forhandlingene med PF hadde PPF forhandlingsmøter med
IF (forsikringsselskapet som PPF over mange år har hatt avtale med),
men de var ikke villig til å bedre avtalen og kunne dermed ikke matche
PF- Forsikrings tilbud. Mange av PPFs medlemmer har spart tusenvis av
kroner i forsikringspremie ved å bytte selskap. Forsikringstilbudet omfatter
bl.a. en pensjonistpakke som ingen har klart å få til bedre. I tillegg har
PF bistått PPF med opprettelsen av MinSide på PPFs hjemmeside, slik at
medlemmene kan sjekke sine forsikringer.

Samarbeidsavtalen og det gode samarbeidet med PF har ført til en meget
god medlemsøkning i PPF; over 800 fra høsten 2013.
Kommunikasjonen med våre lag og foreninger var preget av usikkerhet om
e-poster kom fram til riktig person siden det var e-postadressen til den til
enhver tid sittende lokallagsleder som skulle brukes. Når ikke alle var like
flinke til å melde fra om skifte av leder, gikk e-posten til feil person. Under
Lederkonferansen i april 2014 ble det enighet om at alle skulle gå over
til en egen fast G-mailadresse til sin forening/lag. Ved utgangen av 2014
hadde over 95% av lagene opprettet en slik adresse som nå fungerer godt.
I 2014 besluttet forbundsstyret at økonomien til forbundet var så god at
PPF for første gang i historien kunne utbetale støtte til driften av alle 41
lag og foreninger i forhold til antall kontingentbetalende medlemmer til
PPF. Forbundsstyret har i 2015 gjentatt denne støtteutbetalingen.
Forbundets samarbeid med Politidirektoratet har i perioden 2013–2016
vært meget godt. Den økonomiske støtten som forbundet før 2013 fikk
hevet, er videreført og økt noe. PPF fikk i november 2015 et tidsmessig
godt kontorlokale med utstyr i PODs nye lokaler på Majorstuen. PPF
trenger dermed ikke å belaste Oslo politidistrikt med lokaler. Oslo
politikammer/-politidistrikt har huset PPF i nesten 30 år – en stor takk!
I 2014 ble PPF for første gang tatt inn i disponeringsskrivet til PODs
underliggende ledd, hvor politipensjonistene ble nevn for første gang og
hvor det står noe om hvordan den videre kontakten mellom den enkelte
politidistrikt og den aktuelle pensjonist bør være etter pensjoneringen.
Bakgrunnen er noe ulik behandling i distriktene, og også innad i samme
politidistrikt. Det skal her legges til at noen politidistrikter og Særorgan
har gode ordninger fra tidligere. Dette ble etterkommet og nedfelt i
punkt 4.6 i det aktuelle disponeringsskrivet fra Politidirektoratet. Det er
viktig at PPFs tillitsvalgte sammen med politidistriktets øverste ledelse
sammen drøfter hvordan føringene i nevnte punkt skal praktiseres. I de
distrikter hvor det er flere lokale lag og foreninger, er det nødvendig at
disse samordner seg.
Punkt 4.6 lyder som følger: ”Politidirektoratet er sammen med Politiets
Pensjonistforbund opptatt av at alle pensjonister blir gitt den nødvendige støtte og
imøtekommenhet. I den anledning må det legges til rette slik at pensjonistene kan
opprettholde kontakten med sine tjenestesteder.

I 2014 ble PPF for
første gang tatt inn
i disponeringsskrivet
til PODs under
liggende ledd, hvor
politipensjonistene
ble nevn for første
gang og hvor det
står noe om hvordan
den videre kontakten
mellom den enkelte
politidistrikt og den
aktuelle pensjonist
bør være etter
pensjoneringen.
Dette er fulgt opp av
Politidirektoratet i
disponeringsskrivet i
2016.

Det må også legges til rette for at pensjonistforbundets lokale lag/foreninger har tilgang
til kontor og administrativ støtte og blir vurdert ved fordelingen av velferdsmidler.”
PPF har også fått til en ordning slik at alle medlemmer får tilsendt PODs
magasin Norsk Politi gratis.
PPF har etter Landsmøtet i 2015 nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede
en Kollegastøtteordning for lag og foreninger. PPF har et nært samarbeid
med og får god støtte fra POD i dette arbeidet.
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SAKO-samarbeidet (Postens Pensjonistforbund, Jernbanepensjonistenesforbund, Telepensjonistenes landsforbund, Politiets Pensjonistforbund,
Statens Vegvesens Pensjonistforbund, Fagforbundet LO-stats kontakt
utvalg for pensjonister) har siden 2013 blitt videreført og har fungert
meget godt. PPF har samarbeidet og deltatt i trygdeoppgjørene i 2014
og 2015. Det samme er tilfelle med de årlige kravene til Statsbudsjettet.
Ved trygdeoppgjøret i 2015 medførte 0.75%-trekket (indeksreguleringen
som var et resultat av pensjonsreformen 2011) at pensjonistene for første
gang etter 2011 fikk en nedgang i kjøpekraften – dvs. - prisstigningen
var større enn tillegget til pensjonen. Dette ble kraftig markert ved at
Pensjonistforbundet og SAKO-samarbeidet ikke skrev under avtalen.
Dette er en sak som det skal arbeides videre med i samarbeidet. PPFs
forbundsstyre deltar med inntil fem representanter i den årlige SAKOkonferansen. Dersom pensjonistene ikke skal bli en årlig salderingspost,
er et bredt samarbeid mellom pensjonistforbundene helt avgjørende.
Arbeidet i PPF har også vært preget av interesse fra foreninger og lag til
å få besøk fra sentralt hold ved møter og tilstelninger. Det er slikt som
bygger organisasjonen, og ved forbundskontoret har nettopp denne
virksomheten vært prioritert både i 2013 og 2014 – og 2015 og 2016.
Medlemsbladet Politipensjonisten er dessuten med på å sikre denne
byggeprosessen, slik at PPF bindes sammen og at vi opplever ”hverandre
i slekt med hverandre”.
I oktober 2014 ble det også inngått en samarbeidsavtale med Norges
Politilederlag. Avtalen er ment å være en pådriver for at det daglige
samarbeidet og nødvendige meldingsrutiner, både sentralt og lokalt, skjer
til beste for medlemmene av begge organisasjoner. Målet er at nåværende
og fremtidige medlemmer i de to organisasjonene opprettholder god
kontakt, samarbeid og samhold til felles beste.
I 2015 startet forbundskontoret arbeidet med å vurdere grunnlaget for
en ny sentral forening for pensjonister fra aktuelle sentrale enheter i
justissektoren. Både Justis- og beredskapsdepartementet og POD var
positive til en slik forening. Arbeidet videreføres i 2016.

13 polititjenestemenn kom ikke tilbake etter et fangeopphold i konsentrasjonsleiren Stutthof i det tyskokkuperte
Polen.
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Landsmøtet i 2013 vedtok at forbundsstyret skulle arbeide for en
minnemarkering av 70-årsdagen for frigjøringen av 271 politifanger i
konsentrasjonsleiren i Stutthof i det tyskokkuperte Polen under andre
verdenskrig. PPF hadde ikke økonomi til å arrangere en verdig minnemarkering. Forbundskontoret tok derfor kontakt med Politidirektoratet,
PF, IPA og NPHS om et samarbeid for å få til denne markeringen. Alle
var positivt innstilt på et samarbeid om dette og POD ville også bidra
økonomisk. Forbundsstyret opprettet derfor en arbeidsgruppe med
medlemmer fra de nevnte organisasjoner. Forbundsstyremedlem E.
Eystein Loftesnes ble leder – det var han som opprinnelig hadde kommet
med forslaget om en markering som resulterte i vedtaket i Landsmøtet.
Redaktør Jørn-Kr. Jørgensen ble sekretær.

E. Eystein Loftesnes hadde
ideen til en minneplakett
i Stutthof, og 25. april
2015 ble det en realitet.
Visepolitidirektør Vidar
Refvik avduket minnetavla.
Tilstede var polske og norske
politiledere.
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Med bakgrunn i arbeidsgruppens tilretteleggingsarbeid, både gjen
nom planlegging og samarbeid med berørte instanser i Polen, ble
arrangementet gjennomført på en meget høytidelig måte lørdag 25. april
2015.
Foruten forbundsstyret i Politiets Pensjonistforbund deltok Politiets
Fellesforbund, Norsk Politihistorisk Selskap, International Police Ass. og
Politidirektoratet i det flotte minnemøte.

271 norske politifolk satt i
konsentrasjonsleiren Stutthof
under 2. verdenskrig. Denne
boken, Norsk politi bak
piggtråd, av Olaf R. Walle,
handler om dette.

Både den polske og norske politidirektøren, assisterende politidirektøren,
politimesteren i Oslo og Odd Einar Dørum deltok i tillegg til begge
lands ambassadører, en gruppe fra Oslo Politiorkester m.fl., i tillegg til
æresgjesten, 96-årige Trygve Rindahl som var fange i Stutthof og som var
og er den eneste gjenlevende fra denne tid og som gjorde en strålende
figur i Stutthof. Det var i tillegg stor deltagelse fra Norge. E. Eystein
Loftesnes og Jørn-Kr. Jørgensen hadde regien med og under minnemøtet.
Bl.a. la assisterende politidirektør, Vidar Refvik og forbundslederne Sigve
Bolstad (PF) og Kyrre Stenbro (PPF) ned kranser ved minneplaten som ble
satt opp sammen med mange nasjoners minneplater inne i Krematoriet

PF var sponsorer under landsmøtet og presenterte PF-Forsikring og de
merkantile tilbud som avtalen var ved inngåelsen 24.10.2014.
Organisasjonsarbeidet i PPF drives godt over hele landet, og ved utgangen
av 2015, var det over 3 500 medlemmer i Politiets Pensjonistforbund –
politipensjonistenes egen organisasjon i Norge.

Kilder
Oslo Politiforenings protokoller 1962
10-års jubileumsskrift for Politiets Pensjonistforening
Bladet Vårt – diverse årganger
Politipensjonisten – diverse årganger

De siste PPF-landsmøters
“strenge” og dyktige dirigent,
Harald Antun fra Bergen.

På den etterfølgende minnemiddagen i Gdansk, fikk Trygve Rindahl PPFs
standard av forbundsleder Kyrre Stenbro som en erkjentlighet fra PPF.
Minnemøtet ble dekket både av polsk og norsk TV, og samme dag som
møtet fant sted, ble det sendt et innslag på NRK Dagsrevyen. Høytideligheten i Stutthof var meget vellykket, takket være god planlegging og
meget generøs støtte fra Politidirektoratet v/ politidirektør Odd Reidar
Humlegård.

Forbundsleder Kyrre Stenbro
overrekker PPFs bordfane til
Trygve Rindal. Bildet er tatt i
Gdansk i Polen.

Forbundsstyret fremmet i tillegg forslag for Hederstegnutvalget om at
Trygve Rindal skulle tildeles PPF`s hederstegn med diplom for sitt mot
under andre verdenskrig. Landsmøtet i juni 2015 bifalt Hederstegnutvalgets forslag og Trygve Rindahl fikk PPFs Hederstegn overrakt ved en
høytidelighet i sin hjemby Bodø, siden han av helsemessig årsak ikke
kunne delta i Landsmøtet. Hederstegnet ble overlevert av formannen i
Hederstegnutvalget, Odd Kjell Abrahamsen, Kristiansand.
I statsbudsjettet for 2016 har regjeringen fått flertall på Stortinget for
å endre avkortningen av grunnpensjonen for pensjonistpar med 5
prosentpoeng, fra 85 til 90 prosent med virkning fra 1. september 2016.
Det betyr vel 4.000,- kroner i året i økt pensjon for hver pensjonist som er
gift eller samboer. Denne avkortningen er et krav som både PPF og SAKO
har i sine handlingsplaner, og som er blitt fremmet for politikerne.

Aktive medlemmer av PPF er
også gode kamerater
- August Moldestad, Eiliv
Lønningen og Jarle Evanger.
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Landsmøtet i 2015 ble gjennomført med stor deltagelse på Gardermoen.
I forhold til at antall politidistrikt reduseres til 12, vedtok Landsmøtet at
organisasjonen skal beholde sin sosiale struktur, men ha en overbygning
i hvert politidistrikt for å inngå samhandlingsavtaler som skal gjelde for
alle foreningene og lagene i relasjon til tjenestestedet.
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Dette er SAKO
– samarbeidskomiteen for offentlige pensjonister

D

a Politiets Pensjonistforbund (PPF) ble etablert i januar 1986 ble
den fatale nedbyggingen av pensjonsforholdene for statsansatte
en av de viktigste saker som ble satt på dagsorden. Som et eksempel
kan nevnes at en gjennomsnittlig pensjonist ville ha tapt 8–10 tusen
kroner enn hva vedkommende ville fått dersom pensjonen hadde
blitt regulert med grunnlag i den samlede lønnsutvikling.
PPF (Bjørn Haner), henvendte seg derfor med en gang til Forsvarets
Pensjonistforbund (FPF) og det ble opprettet et samarbeid sammen
med Landslaget for Statspensjonister. Leder av FPF, Jack Helle (som
for øvrig var til stede på stiftelsesmøtet på Geilo), fikk Stortingets
Administrasjons-komiteen i tale og det ble bestemt at pensjonene
fra Statens Pensjonskasse skulle reguleres i takt med grunnbeløpet i
Folketrygden, G-regulering. Stortinget bifalt komiteens innstilling.
PPFs Sentralstyre konstaterte allerede på sitt første møte 22. august 1989
at forbundet måtte tilknyttes en større enhet om forbundet ville bli hørt
med sine synspunkter og standpunkter.
Høsten 1989 sendte derfor PPF et brev til FPF og LOP (Landslaget for
offentlige pensjonister) og presiserte nødvendigheten av et samarbeid.
I møte i november ble man enige om å legge forholdene til rette for
et forpliktende samarbeid utad, med full organisasjonsfrihet innad.
Utvalget fikk betegnelsen Statspensjonistenes Samarbeidsutvalg (SPSU).
De tre forbundene trappet opp sin virksomhet utad som bl. annet førte til
at de ved Stortingets hjelp fikk Sosialdepartementet til å bevilge penger
som årlig støtte til statspensjonistene.
SPSU ble oppløst høsten 1993, da SAKO avtalen var et godkjent faktum.

Landsmøtet er PPFs høyeste organ. Her vedtas handlingsplaner og de lange linjer i forbundet “trekkes opp”.
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Oppstarten til SAKO begynte i januar 1990 da det ble kjent at
Norsk Pensjonistforbund (NPF nå PF) hadde hatt flere møter med
pensjonistforbundene innefor Jernbane, Post, Tele. FPF hadde også møtt.
PPF tok straks kontakt med NPF og det ble avholdt et møte 8. mars. Det
framlagte forslaget til samarbeidsavtale så lovende ut, men LOP var ikke
invitert. Det drøyde helt til 1992 da det ble nedsatt et utvalg for å utforme
en avtale. Denne ble konfirmert på Landsmøtet til PPF i 1993. Senere
sluttet også Statstjenestemannskartellet og Norsk kommuneforbund
seg til avtalen. Samarbeidsavtalen ble underskrevet av forbundene i
Forsvaret, Televerket, Jernbanen, Politiet, LO-stat, Fagforbundet, Posten
og Vegvesenet. Det er nå ca. 220 000 organisert pensjonister i avtalen.
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Arbeidet i SAKO har gitt forbundet mulighet til å være med i prosessen forut
for de store avgjørelser. Forbundslederne har både hatt observatørstatus
og deltatt direkte i forhandlingene med departementene. Det er særlig
i to saker forbundet har gitt, og gir forslag og innspill i, nemlig til
Trygdeoppgjøret og Statsbudsjettet. Forbundssekretær Olav R. Haugen
var med i et utvalg som i 2008 la fram en forbedret avtale og en bedre
struktur på organisasjonen. FPF og LOP sa seg ikke enige i avtalen og
meldte seg dessverre ut av samarbeidet. Fra og med 2015 ble statusen
for forbundslederne i SAKO endret slik at nå deltar alle i arbeidsutvalget
og er med i drøftingene med statsråden både når det gjelder krav til
statsbudsjettet og krav til trygdeoppgjøret.

SAKO-samarbeidet
inkluderer flere pensjonist
organisasjoner og PPF har
vært med lenge og finner
dette samarbeidet svært
nyttig. SAKO-logoen
henger på veggen ved PPF
landsmøter og er med på å
danne en ramme rundt det
hele.

Det er Pensjonistforbundet som
har det administrative ansvaret
for SAKO. Etter år 2000 har
Posten og Vegvesenet meldt
alle sine medlemmer inn i
PF. De øvrige organisasjonene
har fortsatt som prinsipp;
”forpliktende samarbeid utad,
med full organisasjonsfrihet
innad.” Slik Pensjonsreformen
ble gjennomført 1. januar 2011
og blir praktisert av regjeringen
og departementet, er det all
grunn til å stille et prinsipielt
spørsmål til PPFs medlemmer.
Pensjonistorganisasjonene ble samtidig med reformen fratatt
forhandlingsretten. Det er nå mer enn 800 000 pensjonister i landet, i
tillegg har vi en gruppe funksjonshemmede som også får sin støtte
etter G-reguleringen. Er det på tide å arbeide for en lovendring slik at
pensjonistene kan organisere seg i en hovedorganisasjon? I så fall vil
denne organisasjonen oppfylle § 3 i Lov om offentlige tjenestetvister,
og med full forhandlingsrett om våre pensjoner og derigjennom våre
levevilkår. Slik denne forhandlingen er gjennomført i dag er det nærmest
å betrakte som et teknokratisk spill der byråkratene bestemmer Greguleringen og vi blir underregulert (indeksregulert med minus 0,75%
hvert år).
Forbundsformann Arnold Nilsen, NPF, sa det slik i sin tale på Geilo i
1986: ”Etter en lang samfunnstjeneste burde det ikke være slik at man
gikk ut døra og ble glemt. Behovet for tilhørighet og samhold vil alltid
være til stede. Problemer man ikke kan løse alene, krever at man må få
noen som kan ta vare på interessene.”

De fem formenn i PPF
P

å 30 år har Politiets Pensjonistforbund hatt fem formenn,
ledere, forbundsledere (tittelen skjemmer ingen). De kalles
«forbundsledere» i vår PPF-terminologi.
Bjørn Haner ble valgt til forbundets første formann på stiftelsesmøtet på Geilo 7.
januar 1986. Bjørn var Oslogutt og begynte som konstabel ved Oslo politikammer 23.
mai 1943. Det var midt under krigen og hans rake holdning førte til at han ble arrestert
og sendt til Tyskland. Han tiltrådte sin stilling etter krigen og ble overkonstabel i
1952. I 1960 ble han politibetjent, men etter det avanserte han rimelig raskt og ble
stasjonssjef på Økern politistasjon.
Bjørn var en solid person, trygg i sitt lederskap og dyktig som politimann.
I et håndslag forsvant din hånd inn i en neve som fortalte deg at her
møtte du en mann med kraft og sikkerhet. Men hevet du blikket møtte
du godhetens øyne. Som aktiv organisasjonsmann så han raskt, da han
ble pensjonist at det manglet et organisatorisk ledd som kunne ivare
ta pensjonistenes rettigheter i samfunnet. Det var også behov for å
etablere et fellesskap for pensjonistene ved de lokale politi - og lens
mannsdistriktene. Han tok utgangspunkt i pensjonistgruppa i Oslo som
var etablert av Oslo Politiforening allerede i 1962. Han startet planleg
gingen av et pensjonistforbund for alle som hadde tjenestegjort under
Justisdepartementets ledelse. I Norsk Politiforbunds beretning 1985-1986
finner vi referatet fra det konstitusjonelle møtet på Geilo i tiden 6.–8.
januar 1986.

Bjørn Haner.

Under dirigenten Leif A. Liers dyktige ledelse og Bjørns grundige
planlegging, ble møtet gjennomført på en profesjonell måte, og
forbundet ble stiftet. Bjørn ble valgt til vår første formann, et verv han
hadde fram til 1989. På disse tre årene organiserte han forbundet, skaffet
kontorplass på Politihuset i Oslo og innledet samarbeid med de øvrige
pensjonistforbundene i staten. Hans innsats beviste at PPF hadde sin
berettigelse, den hadde fått respekt og forholdene var lagt til rette for en
god videreutvikling. Bjørn ba tidlig om at tittelen forbundsformann ble
erstattet med forbundsleder, og selv om det fortsatt er hankjønn, er det
i pakt med tiden.
Bjørn ble æresmedlem i 1991. Han døde på Storefjell samme dag som
det 7. Landsmøtet ble satt i 1999.

SAKO har vært og er et slikt samarbeid.
Kjell R. Bjerke
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Hans Thue ble valgt til forbundsleder på Landsmøtet om bord i ”Kronprins Harald”
i 1989. Han ledet forbundet med stor iver og entusiasme fram til 1999. Hans var
en pådriver, og som Bergenser var han full av ideer og tiltak for å oppfylle forbundets
mål, særlig den delen som pålegger styret å tilrettelegge de sosiale, kulturelle og
velferdsmessige interesser.
Hans 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.

Hans Thue.

Hans ble tidlig engasjert i fagorganisasjonen og vi leser at han var delegat
fra Bergen Politilag på NPF’s Landsting i 1953 i Oslo og på Landsmøtet
i 1959. I 1959 leser vi at han hadde innlegg på Landsmøtet i flere saker
bl. annet rasjonalisering og kontingenten! Hans var formann i Bergen
Politilag og satt i Landstyret for NPF fra 1969 til 1976.
Når han kom inn i rommet fylte han det bokstavelig med sin størrelse.
Han var blomstrende og framtidsrettet. Han videreførte og bygde opp
forbundet til å bli landsomfattende og var en ivrig pådriver for samarbeid
over landegrensene til søsterorganisasjonene i Sverige og Danmark.
Han arbeidet aktivt for å opprette et samarbeidsforum mellom Norsk
pensjonistforbund og de landsdekkende pensjonistorganisasjonene
innen offentlig sektor, noe som resulterte i et utkast til SAKO i august
1992.
Hans hadde Politiets Fellesforbunds hederstegn og fikk forbundets
hederstegn i 1996. Hans døde 22. mars 2008.

Magnar Myrmel ble valgt til forbundsleder på Landsmøtet på Storefjell i 1999.
Han hadde vært medlem av forbundsstyret siden 1993. Magnar var en ytterst saklig
leder, han førte forbundet videre med stø hånd. Han var markant, engasjert og kreativ.
Han så alltid framover og tok praktiske og fornuftige avgjørelser. Magnar var en
utmerket lærermester og meget lett å samarbeide med.
Magnar begynte sin polititjeneste i Oslo i 1949 og ble fast ansatt i Bergen
etter Politiskolen. Han tjenestegjorde ved de forskjellige avdelingene, og
undertegnede har sett et avisutklipp fra en trafikkulykke på bryggene i
Bergen der Magnar i uniform med ”Bergenscapen”, ”står” som et bilde på
en korrekt politimann. Han gikk gradene fram til politiavdelingssjef og
personalsjef.
Magnar Myrmel.
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Samfunnsinteressert som han var ble det naturlig å engasjere seg i
organisasjonsarbeidet, noe som førte ham til at han i hele seks år var
formann i Bergen politilag. Her ble han hedret med politilagets hederstegn.
Dette førte ham også over i sentrale verv i Norsk Politiforbund og fra
landsmøtereferatene ser vi at han allerede i 50-årene var sterkt engasjert
på talerstolen. I Norsk Politiforbund rakk han å bli valgt til vararedaktør

og varamann til styret, og fra 1973 til 1996 som fast generalsekretær på
landsmøtene. For sin innsats ble han tildelt forbundets hederstegn i
1992.
Magnars nærvær var alltid intenst. Hans engasjement, hans aldri
stoppende formidlingsevne, hans glødende forsvar for alle dem som
hadde det vanskelig eller som ble rammet av systemets urettferdighet
var ubegrenset. Han lot aldri styret få fred, og som ekte bergenser hadde
han en særlig evne til å formidle sitt budskap. I SAKO markerte han seg
og fremmet forbundets interesser slik at de ble lyttet til og iverksatt. Med
sine markante meninger og klare og faste opptreden, gav Magnar PPF et
faglig og politisk ståsted medlemmene i dag kan være stolte av. Han ble
tildelt forbundets hederstegn i 1995. Magnar døde 16. mai 2008.

Kjell Ragnar Bjerke er fra Kongsberg. Det har det aldri vært noen tvil om... for
han har aldri benektet sitt opphav.
Kjell har vært politimann i ulike kapasiteter hele sitt liv. Han begynte i
politiet i august 1958 og avsluttet sitt yrkesaktive liv som seniorrådgiver i
Justisdepartementet i 2006 – altså etter svært mange år i statens tjeneste,
nærmere 50.
Bjerke gjennomgikk Befalsskolen for Kavaleriet i 1957, han avla eksamen
ved Politiskolen i 1960 og gjennomgikk Forbruker- og Administrasjonsdepartementets forvaltningslederopplæring i 1972.

Kjell R. Berke.

Fra 1954 til 1956 var Bjerke maskingutt og smører i Handelsflåten og fra
1957 til 1958 var han i Kavaleriet som troppssjef.
Fra august 1958 til januar 1964 arbeidet han ved Oslo politikammer –
først som politiaspirant, og fra juni 1960 som fast politikonstabel ved
Ordensavdelingen.
I tidsperioden fra 1. februar 1964 til 31. januar 1970 hadde Bjerke permisjon
fra politiet og arbeidet som velferdssekretær i Statens Velferdskontor for
Handelsflåten med tjeneste i Europa og Afrika. Han ser ofte tilbake på
denne perioden som glansperioden i sitt liv i møtet med «havets folk».
Fra 1. juli 1971 var han tilbake ved Oslo politikammer – først gjorde
han tjeneste ved Overvåkingsavdelingen (POT) og senere ved
Organisasjonsavdelingen og Personalseksjonen. Han har innehadde hele
tiden betrodde stillinger – som politiførstebetjent, politiavdelingssjef og
personalsjef.
Fra 1977 til 1985 arbeidet Bjerke som politifaglærer ved Politiskolen.
Han var hovedlærer i politilære, ordenspolititjeneste og psykologi. Han
har også fungert ved Politiskolen som planlegger og kursleder – og har
undervist i yrkesetikk. Kjell R. Bjerke har også gjennomgått svært mange
kurs i privat og offentlig regi; noe som har vært med på å sette han i stand
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til å gjøre en enda bedre jobb i politietaten spesielt og justisforvaltningen
generelt.
Kjell R. Bjerke deltok i forarbeidene til opprettelsen av Politidirektoratet
og har i lange perioder vært innbeordret til tjeneste ved Politiavdelingen
i Justisdepartementet.
I tillegg til dette har Kjell R. Bjerke på fritiden vært redaktør av Politibladet
- organet til Politiets Fellesforbund - i åtte år, og han har vært formann i
Politiskolens politilag en periode fra 1982 til 1986.
I en lang periode har han også vært politisk aktiv i sin hjemkommune,
Ullensaker, som varaordfører og kommunepolitiker, og de siste årene har
han vært overformynder i kommunen.
Kjell er gift med Randi, de bor på Kløfta, lever et aktivt liv og har hytte
på Finnskogen.
I 2009 ble Bjerke valgt til formann i Politiets Pensjonistforbund etter
å ha fungert som formann i noen tid etter at den tidligere formannen
døde. I dette arbeidet leder han styrets arbeid og reiser rundt i Norge
og inspirerer lagene til fortsatt drift og innsats for politipensjonistenes
rett, rettigheter og velferd. Han ble gjenvalgt ved PPFs landsmøte i
Kristiansand i 2011.

Kyrre Stenbro ble valgt til forbundsleder på Landsmøtet i Sarpsborg i 2013 og er
inne i sin andre periode som leder for norske politipensjonister.
- Jeg tror at jeg med min bakgrunn har noe å tilføre Politiets Pensjonistforbund (PPF);
både fra Norsk Politiforbund og fra Justisdepartementet. Det er en god ballast og jeg
har et stort kontaktnett som det kan være positivt å ha med seg når PPF skal ledes.

Kyrre Stenbro.

Formannen i
Hederstegnsutvalget, Odd
K. Abrahamsen diskuterer
gjerne med forbundssekretær
Sigmund Engen og
forbundsleder Kyrre Stenbro.
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Stenbro mener også at det er viktig å få med seg et tillitsmannsapparat
hvor man hele tiden er avhengig av dyktige medarbeidere. – Det sittende
forbundsstyret har spenning i seg og det borger for at vi sammen kan
finne frem til gode beslutninger. Vi må se etter mulighetene! Det må
være et samspill både lokalt og sentralt.
Kyrre Stenbro er fra Målselv. Sakene går unna i en fei, men så har han
da også lang fartstid og et CV som kan ta pusten av noen og enhver.
Hør bare: Han kom inn i politiet via Lensmannsetaten i 1966 som vikar
på lensmannskontoret i hjembygda. Var ferdig med Politiskolen i 1970
og begynte ved Oslo politikammer som patruljerende konstabel ved
Pipervika politistasjon. Han tjenestegjorde i UP og var deretter ved
Kriminal-avdelingen i Oslo i ett år på opplæring.
Stenbro tok økonomisk gymnas ved siden av jobben på Pipervika
politistasjon. Og da han kom til Kriminalavdelingen gjennomgikk han
ulike kurs i organisasjonslære ved politikammerets Organisasjonsavdeling
under Aage Gulli.

Han var ferdig ved Kriminalavdelingen i 1974 og ble da kalt til Politiets
overvåkingstjeneste (POT) i ett år før han ble tilbudt et vikariat som
politiførstebetjent ved Organisasjonsavdelingen, noe som senere ble
gjort om til en fast stilling. Der traff han Kjell R. Bjerke og sammen arbeidet
de to med organisasjonsutvikling og planlegging av og innflytting i det
nye Politihuset på Grønland i i 1978. Ett skoleår av den perioden han var
der, gjennomgikk han Personaldirektoratets saksbehandlerkurs. Dette var
myntet på ansatte i departementene som ikke hadde embetseksamen.
- I Organisasjonsavdelingen lærte jeg mye av Reidar Tørmoen, minnes
Stenbro. Tørmoen var da var ansatt på pensjonistvilkår og hadde vært
sekretær i Fagerengutvalget som hadde foretatt en grundig kartlegging av
Oslo politikammers arbeidsoppgaver som så ble brukt til utforming av ny
organisasjonsplan.
I 1979 stilte Stenbro til valg som sekretær i Oslo Politiforening og ble
valgt. Samtidig gikk han en ettårig utdannelse i administrasjon og
ledelse ved Bedriftsøkonomisk Institutt. Han var i politiforeningen fram
til 1981, da han stilte til valg som sekretær i Norsk Politiforbund hvor
han ble innvalgt og ble der til september i 1988. - Som forbundssekretær
gjennomgikk han en rekke faglige kurs både hos Svensk Polisforbund
og Dansk Politiforbund. - Mye av lærdommen herfra ble implementert i
Norsk Politiforbunds kurs. Mens han var i PF søkte han og fikk stillingen
som leder av organisasjonsarbeidet i Oslo som da var blitt til en seksjon.
Men livet ville det annerledes.
Da perioden i politiforbundet var over, søkte han en stilling som politi
inspektør i Justisdepartementets inspeksjonstjeneste og fikk denne.
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Han begynte der i oktober 1988. Så ble det ledig en underdirektørstilling
som leder ved Politiavdelingens personalkontor. Stenbro søkte og fikk
jobben. Stillingen inneholdt også oppgaven med å lede forhandlinger
med fagforbundene, så han hadde en viss bakgrunn for å gjøre
nettopp også denne jobben. På 90-tallet gjennomgikk Stenbro bl.a.
Justisdepartementets 1-årige lederutviklingsprogram og Forsvarets
høgskoles Informasjonskurs og Totalforsvarskurset. Ansvarsområdet i
Politiavdelingen omfattet også HMS for politietaten.
På 90-tallet ledet Stenbro styringsgruppen for innføringen av Schengen
informasjonssystem I. Noe han i ettertid karakteriserer som en
interessant og spennende oppgave som gav resultater. Senere ledet han
en arbeidsgruppe bestående av ledere fra Statens innkrevingssentral,
Politidirektoratet og Finansdepartementet. Denne gangen gjaldt det
utvikling og innføring av saksbehandlerverktøy for håndtering av de sivile
sakene som tradisjonelt hadde ligget hos tidligere Lensmannsetaten.
Denne løsningen skulle erstatte tidligere løsninger og bli en helhetlig
løsning for politiet. Her var det også mange store utfordringer, men igjen
klarte Per M. Waage å løse flokene selv om det gikk nokså hardt for seg
noen ganger - igjen så Waage mulighetene!
Da Politiavdelingen i 1994 ble omorganisert, søkte Stenbro stillingen
som avdelingsdirektør for Personal- og organisasjonsseksjonen – og ble
tilsatt.
Etter OL på Lillehammer i 1994 fikk seksjonen i oppdrag å utvikle, innføre
og gi opplæring i de datasystemer som var utviklet til politiets bruk under
OL. Dette var en stor og krevende oppgave som omfattet store innkjøp
av datautstyr for etaten. Det var spesielt PO (Politioperativt system)
og TTA (system for tjenestelister og arbeidstidsbestemmelsene). Ved
denne innføringen ble det også innført et BL-system - saksbehandling
av straffesakene.
- Vi hentet inn direktøren for Statens innkrevingssentral Per Waage til
Politiets datatjeneste for å stå for dette arbeidet. Samarbeidet med
Per Waage var utviklende og krevende. Det var mange skjær i sjøen i
forbindelse med utviklingen og innføringen av disse systemene. I det
nære samarbeide med Waage fikk jeg erfare hans strategiske evner og at
han hele tiden så muligheter når noe eller noen buttet imot.
Kyrre Stenbro ble sittende i denne seksjonen ut år 2000 da det ble
omorganisering i forbindelse med opprettelsen av Politidirektoratet.
Avdelingen ble organisert i to seksjoner hvor han ble avdelingsdirektør og
leder av den ene seksjonen med ansvar for personal, IKT, organisasjonsutvikling, økonomi og etatsstyring. – I to periode, i 1998 og i 2010,
fungerte han som ekspedisjonssjef. Kyrre Stenbro gikk av med pensjon
fra Justisdepartementet i juni 2011, straks før den skjebnesvangre 22/7.
- Av store ting i denne perioden var sammenslåingen av politiet og
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lensmannsetaten i april 1994. Samtidig ble det nye organisasjonsplaner
i det enkelte politidistrikt som forhandlingsgjenstand lokalt med
departementet som ankeinstans hvis det ikke var enighet. Før saken ble
brakt inn for departementet, reiste vi ofte ut og meklet mellom partene
lokalt. I de fleste tilfellene klarte vi, Asbjørn Sjøli, Godtfred Bøen og jeg
å finne løsninger.
Stenbro var med på å lage den første personalpolitiske handlingsplanen
for den ytre etat denne perioden. Han var med på å opprette kollegastøtteordningen og å innføre AKAN for ytre etat. Ved innføring
kollegastøtteordningen, ble psykolog Jakob Inge Kristoffersen brukt til
å utvikle den. - Jeg lærte også mye av psykolog Jan Atle Andersen som
vi brukte i konflikthåndtering i etaten. Han jobbet under overskriften:
”Folkeskikk og uskikk på arbeidsplassen”.
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På begynnelsen av 90-tallet var Stenbro med på å lede forhandlingene
for de avtalene som måtte ligge til grunn for lærere og ansatte ved den
nye Politihøgskolen. - Det som var spesielt, var at det kom til brudd.
Saken havnet i tvistenemd, men før nemda rakk å behandle saken, hadde
Stenbro møte med partene, og i fellesskap løste de saken.
I 1996 ble det nedsatt et utvalg på tre personer som skulle komme med et
siste innspill til lokalisering av en politihøgskoleavdeling i Nord-Norge.
Stenbro var leder av utvalget, mens de to andre medlemmene var Hans
Sverre Sjøvold og Evelyn Skarnes. Arbeidet munnet ut i et enstemmig
forslag om at avdelingen burde legges til Bodø. Slik ble det. Utvalget
besøkte seks alternative steder i Nord-Norge og samlet faktaopplysninger.
I sitt yrkesaktive liv har Stenbro hatt en kodeks. Den lyder som følger:
”Behandle alle, enten underordnede eller overordnede, ung eller gammel,
på en hyggelig og respektfull måte.” Han innehar Oslo Politiforenings og
Politiets Fellesforbunds hedertegn.
- I Justisdepartementet hadde jeg et motto, forteller han: ”Du må kjenne
dine medarbeidere og du må være glad i dem; først da kan du forvente
at de yter sitt beste i jobben”. Stenbro var også i mange år medlem
av Statens lønnsutvalg. Som forbundsleder er han spesielt stolt over
Samarbeidsavtalen av 24.10.14 med Politiets Fellesforbund. Avtalen har
fått stor betydning for medlemsoppslutning og økonomiske fordeler for
medlemmene.
- Men først og fremst har jeg alltid hevdet: ”Ikke gi opp, men se etter
mulighetene!”. I det ligger det optimisme og håp, vilje og virketrang og det
er det vi trenger – både som mennesker, pensjonister og medlemmer av
Politiets Pensjonistforbund. Vi skal et sted: fremover!

Olav R. – lengst valgte
PPF tillitsmann
I

12 år satt Olav R. Haugen som forbundssekretær i Politiets
Pensjonist-forbund. Etter svært mange møter, konferanser, brev,
telefonsamtaler og kaffekopper trakk han seg tilbake fra sitt verv.
Ikke ”mett av dage”, men klar for andre oppgaver. I dag bor han
delvis i Askim og delvis i Odalen sammen med kjæresten Karin.
- Fortell litt om deg selv, når du kom inn i politiet, din tjeneste, hva du har
gjort og når du ble pensjonert?
- Jeg gikk befalsskolen og ble fenrik med en stjerne på hvert jakkeslag i
1960. Det dannet grunnlaget for at jeg ble tatt opp i politiet samme år som
aspirant på Møller gt. 19. Fra 1961 til 1962 var jeg elev ved Politiskolen.
Jeg kom rett til Hegdehaugen politistasjon og gikk alene i patrulje som
nattsett uten sambandsutstyr. Skulle jeg ha bistand, måtte jeg slå ”boks”.
Men jeg ble en selvstendig politimann som taklet oppgavene. Dette er
kanskje noe politimenn i dag ikke får oppleve. Hegdehaugen var en idyll
om sommeren og en isklump om vinteren. Vi satt og spiste matpakke om
vinteren med vinterfrakkene på.

Olav R. Haugen har lengst
fartstid som tillitsvalgt i PPF.

- Etter noen år kom jeg til Trafikkorpset hvor Leif Føsker var sjef. Jeg kjørte
MC og gjorde mye tjeneste alene. Det var lærerikt og nyttig og jeg lærte
å ordne opp.

Jørn-Kr. Jørgensen
En litt spent forbunds
sekretær foran landsmøtets
åpning i Bergen. I midten
Kjell R. Bjerke - og til høyre
August J. Moldestad.
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- Jeg var instruktør ved Politiskolens utrykningskurs i Odalen og i
Politireserven ulike steder. Traff mange og ble kjent med folk fra hele
landet.

Olav R. Haugen har alltid
tatt seg tid til å snakke med
PPFs medlemmer - enten
ansikt til ansikt eller i
telefonen.

- En periode etter dette var jeg ved Trafikkulykkeskommandoen (TUK) og
ved Kriminalavdelingen ved Oslo politikammer som hospitant. Tjenesten
TUK satt spor. Trafikkulykker er kanskje interessant, men det krever mye.
- I fem år var jeg deretter ved Fremmedkontrollen ved Oslo politikammer
før jeg kom over til PST hvor jeg avsluttet etter mange års tjeneste. Ble
politiførstebetjent i 1980 og politiavdelingssjef i 1989. Da jeg sluttet i
politiet 1.7.1998, meldte meg inn i Oslo Politiforenings pensjonistforening
og i Politiets Pensjonistforbund.
- Hvordan kom du med i Politiets Pensjonistforbund?
- Jeg meldte meg inn i PPF i juli 1998. Jeg var vanlig medlem, men i
2001 kom Jon Agnar Løken til meg og fortalte at forbundssekretær Solveig
Slåtten var blitt syk og at han kunne tenke seg at jeg stilte til valg ved
Landsmøtet på Bolkesjø. Her foreslo Oslo meg som forbundssekretær i
lønnet stilling. Jeg sa ja og var der frem til landsmøtet i Sarpsborg i 2013
– altså 12 år. Da synes jeg at jeg måtte trekke meg og jeg sa nei til å gå
videre. Min kollega fra PST, Sigmund Engen, overtok.
- Er det noen episoder du vil fortelle om i ditt liv som forbundssekretær?
- Det har vært en rivende utvikling. Magnar Myrmel var forbundsleder
i min første tid og bodde i Bergen. Mye arbeid ble derfor lagt til Oslo.
Utviklingen fra skrivemaskin til data har kanskje vært det største, foruten
en rivende medlemsutvikling. Samarbeidet med medlemmene er blitt
bedre og det har økt. Det er veldig hyggelig å snakke med medlemmene –
i telefonen og over en kopp kaffe. Bladet Vårt – senere Politipensjonisten
– har blitt et meget godt medlemsblad og det har hele tiden vært et godt
samarbeid mellom redaktøren og forbundskontoret.
- Det har vært mye reising og representasjon, og det er grunn til å fremheve

det gode samarbeidet som har vært mellom lagene og forbundskontoret.
Det har aldri vært problemer.
- Det som har skuffet meg, er den måten enkelte distrikter har behandlet
sine pensjonister på. Etter 40 år tjeneste blir man avvist ved det lokale
politihus og får ikke en gang en kopp kaffe. Dette har heldigvis endret seg
med den nye politidirektøren.
- Samarbeidet med SAKO, Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund
– og politimesteren i Oslo - har vokst og blitt flott. Jeg må berømme
politidirektøren som har vist stor forståelse for pensjonistene. Men dette
gjorde sitt til at arbeidsbyrden for forbundskontoret ble større. Det er helt
nødvendig å ha god bemanning – ikke minst av hensyn til medlemmene
som spør og vil ha svar. De vil ha et kontaktpunkt; det må vi ikke minste.
Vi er til for det enkelte medlem. Det er mange som trenger noen å snakke
med.
- Hva tenker du er PPF oppgaver for norske politipensjonister?
- Å ta vare på medlemmene. Fortsett som nå. Ta god kontakt med lagene.
De trenger det. Snakk med folk. Skap dialog. Styret i PPF må være til for
medlemmer og besøke lagene.
- Jeg var med på å etablere flere lag, men jeg klarte aldri å dele Finnmark –
og vi fikk ikke til et lag i Horten. Det har plaget meg, og dette er oppgaver
andre bør løse.
- Hvordan er ditt liv som pensjonist – hva fyller du dagene med?
- Jeg er engasjert i KIWANIS – noe i likhet med Lions. Der har jeg vært
viseguvernør for Østfold med 14 klubber med totalt 300 medlemmer.
Det har opptatt meg. Kjæresten Karin engasjerer meg på sitt småbruk i
Odalen. Det er mer enn nok å holde på med og som skal gjøres. Det er
viktig å være aktiv.
Jørn-Kr. Jørgensen

I landsmøtene har Olav R.
Haugen vært som lim blant
medlemmene og oppfordret
til dialog og samtale - her
sammen med to Oslorepresentanter, Øivind Røen
og Arne Hennum.
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Positivt møte i Justisdepartementet

M

andag 9. februar 2009 møtte fungerende forbundsleder
Kjell Bjerke og forbundssekretæren, Olav R. Haugen, i Justis
departementet for å drøfte tilskudd etter st.prp.nr.1 post 70. Vi
møtte statssekretær Terje Moland Pedersen, politisk rådgiver Hadia
Tajik og avdelingsdirektør Evelyn Skarnes. Vi fikk framlagt våre
anliggender i en god og konstruktiv atmosfære.
Som kjent er post 70 i statsbudsjettet for 2008/2009 på kr. 7.730.000,Vi var ikke kjent med at ca. kr. 4.000.000,- ble holdt tilbake i departe
mentet for å dekke eventuelle søknader om midler til enkelte krimi
nalitetsforebyggende tiltak. Slik det ble forklart skal dette gå til
organisasjoner eller andre offentlige institusjoner som iverksetter slike
tiltak. Politiets Pensjonistforbund oppfatter Stortingets bestemmelser
slik at det også er mulig for departementet å gi tilskudd til de tre nevnte
politiorganisasjonene fra det tilbakeholdte beløpet
Stortinget har bestemt at midlene ikke skal kunngjøres særskilt. Vi er av
den oppfatning at midlene til de tre nevnte politiorganisasjonene bør
fordeles etter et prinsipp fastsatt av departementet. Som opplyst fordeles
i alt vesentlig midlene til de øvrige pensjonistforbund i staten etter antall
medlemmer. Vi foreslo, og ba departementet vurdere, om dette også kan
gjelde våre tre organisasjoner. Antydningsvis kan den totale kontingent
våre medlemmene betaler i året, legges til grunn. (KRB).

De fem
forbundssekretærer
F

orbundssekretærene i PPF har alltid spilt en viktig og betydelig
rolle i organisasjonsarbeidet og ikke minst i forhold til å bemanne
kontoret og ha kontakt med medlemmene.

Sigrid Kirkemo

Solveig Slåtten

Håkon Negaard

Olav R. Haugen

Sigmund Engen

Den første sekretæren, Sigrid Kirkemo, var også kasserer og var med i de
vi kan kalle ”pionertiden” for PPF.
Deretter fulgte Solveig Slåtten som gjorde tjeneste ved Oslo politikammer
– og avsluttet yrkeslivet som politiførstebetjent.
Håkon Negaard ved politioverbetjent i UP og var dessuten meget aktiv i
Operasjon Ved. Negaard var dessuten så gammel at han hadde vært med
i Polititroppene under krigen, noe han var meget stolt av – med rette.
Olav R. Haugen kom til PPF fra Politiets overvåkingstjeneste som
politiavdelingssjef, mens dagens forbundssekretær, Sigmund Engen,
kom fra stillingen som politiinspektør i Justisdepartementet etter å
ha gjort mange års tjeneste som politioverbetjent og politiinspektør i
Politiets overvåkingstjeneste.
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Derfor er vi i PPF
Martha Kalland, Nord-Trøndelag:
”Du kjæm te å frys i hjæl”
- Jeg er født og oppvokst i Markabygda - ei lita fjellbygd i Levanger
kommune i Nord-Trøndelag. Vokste opp på en gård og der var jeg yngst
i en søskenflokk på fire. Vi måtte alle trø til med arbeid på gården fra vi
var ganske små. Det var ikke så artig den gangen, men har senere sett og
erfart at dette var god læring for resten av livet.
- En av mine tre eldre brødre utdannet seg til politimann noen år før meg
samt at en onkel av meg - Harald Sjaastad - var lensmann i Romedal.
Da jeg sa til min bror Ivar at jeg tenkte å søke som politiaspirant i
Trondheim sa han: “Martha - du kjæm te å frys i hjæl.” Han tenkte nok
på all fotpatruljen vi utførte i all slags vær og vind den gangen samt
trafikkregulering i mange veikryss morgen og kveld.
- Jeg søkte som politiaspirant mens jeg arbeidet som lærer på Husby
skole på Tomma i Nordland. Det var den gangen ganske vanlig å ta et slikt
år etter avsluttet eksamen artium. Kom inn som aspirant i Trondheim
høsten 1969. Stortrivdes fra første stund og har egentlig aldri angret på at
jeg begynte i politietaten. Gikk Politiskolen i Oslo i året 1970-1971 og kom
tilbake til Trondheim politikammer våren 1971.
- Har egentlig vært innom de fleste avdelinger innen politietaten. Lengst
tid har jeg vel kanskje som etterforsker av seksuelle overgrepssaker.
Tjenestegjorde i UP i mange år og dette syntes jeg var ei “hærlig tid”
- tenk å kjøre ut hjemmefra og komme hjem igjen uten tanker om
etterarbeid og store saksbunker og utallige triste skjebner! Dette var på
en måte rekreasjon for meg og det ga meg overskudd til å starte opp med
etterforsking igjen.
- De siste årene arbeidet jeg som den første koordinator for familievold
i Sør-Trøndelag politidistrikt i en kombinasjon med å arbeide på
Operasjons-sentralen der.
- Jeg traff min ektemann Torbjørn da jeg var aspirant i Trondheim. Han
ble pensjonist noen år før meg og jeg bestemte meg for å gå over i
pensjonistenes rekker da jeg fylte 57 år.
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- Hvordan kom du med i Politiets Pensjonistforbund?
- Jeg meldte meg straks inn i både den lokale pensjonistforeningen, samt
Politiets Pensjonistforbund. Var ikke særlig aktiv de første 7-8 årene da jeg
var veldig opptatt med forskjellige verv i Lions - både lokalt og sentralt.
Det var så synd at de to foreningene hadde samme møtetidspunkt hver
måned!
Savnet etter hvert mangel på kontakt med gamle venner fra politietaten
og bestemte meg for å prioritere PPST - vår lokale pensjonistforening.
Gikk rett inn som nestleder og nå sitter jeg som leder for foreningen.
Ble i 2015 valgt inn som styremedlem i forbundsstyret i Politiets
Pensjonistforbund, og der synes jeg det er veldig greit å være. Trivelige
og dyktige medarbeidere å være sammen med, og givende å få lov til å
være med å arbeide for pensjonistenes beste.
- Hva tenker du er PPFs oppgaver for norske politipensjonister?
- De viktigste oppgavene for egen pensjonistforening har jeg erfart er det
sosiale - det å få dra på turer - korte og lengre samt det å få sitte sammen
og mimre om gamle dager på medlemsmøtene. Felles fotturer er en
populær aktivitet for de som er i stand til å delta på disse. I tillegg støtter
vårt styre opp om de felles saker vi har med PPF, og våre medlemmer
får stadig informasjon om det som til en hver tid skjer i Politiets
Pensjonistforbund.
- Sentralt - i PPF må vi aldri gi opp håpet om å få fjernet underreguleringen
av pensjonen vår. Samtidig må vi i PPF arbeide for å øke medlemstallet
vårt, motivere alle pensjonister til samhold. Står vi ikke sammen om de
viktigste sakene våre - da når vi ikke fram med våre krav og ønsker.
- Hvordan er ditt liv som pensjonist – hva fyller du dagene med?
- Jeg trives veldig godt som pensjonist, og de første timene av hverdagene
går med til en god og lang frokost sammen med Torbjørn. Vi leser hver vår
del av Adresseavisen, og til slutt løser jeg kryssordoppgaven og sudokuen
- dersom jeg har tid til det!
- Jeg arbeider en god del for Barnevernet her i Trøndelagskommunene,
og det har jeg gjort helt siden jeg ble pensjonist i 2006. Det gir meg så
mye å få hjelpe og støtte de som helt uskyldig har fått en uheldig start i
livene sine.
- Jeg trener fast to dager hver uke ved Lillesand treningsstudio i Malvik,
og der har vi en gruppe som holder sammen både på trening og på fritid
dersom det passer slik. Dette gir styrke!
- Har alltid drevet med idrett - spesielt handball - men har også sprunget
en etappe for politiet i Trondheim i Holmenkollstafetten i mange år. Er
glad i å gå på ski, og i vår kjøpte vi en hytte i Folldal og der får vi utfolde
oss i flott natur - så mye vi orker og så lenge vi klarer det. Vi er så heldige!
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- Våre to sønner trenger alltid en håndsrekning fra mor og far og vi strekker
oss langt for å få støttet opp om både sønnene, svigerdøtrene og våre fem
gutte-barnebarn. Den yngste sønnen vår Terje er polititjenestemann og
han og samboer Marit bygger nytt hus akkurat nå. Der er det mye å hjelpe
til med!
- Den eldste sønnen Jo har akkurat hatt sin far med på å sette opp en
dobbel garasje - så dagene går uten fritidsproblemer for meg og Torbjørn.
- Jeg nyter enhver dag som pensjonist, og jeg har stor tro på at PPF
kommer til å arbeide for det beste for oss politipensjonister i de årene
som kommer.

Bjørn Egeli,
Politiets Pensjonistlag Kristiansand
Det er viktig å tenke nytt hele tiden
- Jeg er født og oppvokst i Songdalen like utenfor Kristiansand. I oppveksten
var jeg aktiv i idretten, og da særlig på hoppski. Jeg er samboer med
Tone, bor i Søgne og jeg har tre voksne barn og et barnebarn.
- Jeg var aspirant i Kristiansand 1977 – 78, og ferdig med Politiskolen i 1979.
Deretter var jeg ansatt tre år i Telemark politikammer (Porsgrunn). Det var
stort sett ordenstjeneste i denne perioden, men fikk også med meg 1 år i
UP (bl.a. 8 uker i Alta). Begynte i Kristiansand i 1982. I perioden fra1982
til 1994 var jeg innom; trafikk-, bydels-, båt-, URO-, spanings-, og ordinær
ordenstjeneste. I perioden 1994 -2003 var jeg ansatt i planavdelingen/
administrativ enhet som verneleder/HMS-rådgiver.
- Jeg var tillitsvalgt i ulike verv i politiforeningen i mer eller mindre hele
denne perioden, også som leder. Hadde også sentrale verv, og deltok i
utvalgsarbeid. Jeg er æresmedlem i politiforeningen i Agder. Det er kjekt.
- Fra 2004 til 2012 var jeg hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten, lokalisert hos Politiets Fellesforbund i Oslo. Det ble veldig mye
reising i løpet av de åtte årene i vervet. Det var mange lange og til dels
krevende dager, men det var veldig interessante arbeidsoppgaver. Jeg fikk
i tillegg anledning til å møte veldig mange dyktige og engasjerte kollegaer
i hele landet.
- Hvordan kom du med i Politiets Pensjonistforbund?
- Det var helt naturlig for min tidel å søke et felleskap med tidligere
kollegaer etter ca. 35 års tjeneste i politietaten. Derfor meldte jeg meg inn
i Politiets Pensjonistforbund da jeg ble pensjonist i 2012, og ble medlem
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av Politiets Pensjonistlag Kristiansand. Selv om jeg nødvendigvis ikke
savnet politiarbeidet da jeg sluttet, så savnet jeg miljøet og alle de flotte
kollegaene. «Ei gang politi – alltid politi». Like etter innmeldelse ble jeg
spurt om å ta et styreverv, noe jeg var positiv til. På årsmøte i 2014 ble jeg
valgt som leder.
- Hva tenker du er PPF oppgaver for norske politipensjonister?
- Jeg synes formålet til organisasjonen er veldig god som sier at
organisasjonen skal virke for å ivareta medlemmenes felles økonomiske,
sosiale, helsemessige, kulturelle og velferdsmessige interesser. Det er
omfattende og utfordrende oppgaver, men de er viktige.
- PPF er for meg ingen tradisjonell fagforening, men jeg mener det er
viktig at de lokale foreningene/lagene sørger for å etablere kjente arenaer
som ivaretar medlemmenes behov for sosiale og kulturelle opplevelser.
Arbeidet med å etablere kjente rammer for et kolleganettverk blant
politipensjonistene er viktig nå og for fremtiden.
- Hvordan drives ditt pensjonistlag/forening?
- I Kristiansand er vi opptatt av å kunne tilby ulike aktiviteter slik at det er
noe for enhver smak og interesse. Vi er forskjellige, noe som krever ulike
aktiviteter. Årsmøtet, og medlemsmøtene med ulike temaer er forholdsvis
godt besøkt. I tillegg arrangerer vi grillkveld på politiforeningens hytte
ved sjøen om våren/forsommeren.
- Det er månedlige fotturer, og pubtreff. Vi har arrangert julebord og
nyårsfest. I 2015 ble det busstur til Berlin for å oppleve byens julemarked.
Under turen besøkte vi Stasi fengselet og Sachsenhausen. Det var gode
tilbakemeldinger på turen. Jeg tror det er viktig å tenke nytt hele tiden,
og sørge for at alle medlemmene får komme med innspill om eventuelle
aktiviteter.
- Hvordan er ditt liv som pensjonist – hva fyller du dagene med?
- Politikken tar masse tid. Jeg er leder av Vest-Agder Arbeiderparti, noe
som også gir meg sentrale posisjoner i partiet. - I denne perioden er jeg
igjen gruppeleder for partiet i min kommune etter at jeg igjen ble valgt
inn i kommunestyret, og plassert i formannskapet. Første gangen jeg ble
valgt inn i kommunestyret i Søgne var i 1991.
- Jeg har noen turer hvert år som reiseleder for Aktive Fredsreiser.
Aktive Fredsreiser er en ideell organisasjon som jobber med å gi unge
mennesker troen på at konflikter kan løses og fred kan skapes, og at deres
egne holdninger er avgjørende. Gleder meg til hver tur.
- Jobber i ny og ne på et lager som leverer deler til olje- og skipsindustrien.
Har fått meg truckførergodkjenning. Ellers bruker jeg litt tid til å
oppgradere hytta på fjellet, og sykler noen ritt hvert år. Det er både
landeveis- og terrengritt. Det betyr at jeg fortsatt må trene, helst litt mer
enn jeg får tid til.
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- Hva tror du om PPF og de neste 10, 15 og 20 år?
- Behovet for å treffe kollegaer, ha gode kulturelle opplevelser, og vite at
det er noen som bryr seg om deg og dine interesser vil ikke endre seg.
Jeg tror også at det er viktig for medlemmene å vite at det noen ivaretar
ens økonomiske interesser gjennom bl.a. gode merkantile avtaler. Derfor
vil PPF bestå.
- Jeg tror det vil bli strukturelle endringer etter hvert som tiden går bl.a.
med færre lokale lag/foreninger. Om PPF vil bestå som egen organisasjon,
eller bli en del av en stor sentral fagforening innen justissektoren vil
antakelig også bli diskutert med jevne mellomrom. Ellers tror jeg at
«kolleganettverket» vil kunne bli mer sentralt i det lokale arbeidet i
fremtiden, enn det som er tilfellet i dag.

Berit Bachen Dahle
Første kvinnelige konstabel
nord for Trondheim
- Jeg er født og oppvokst i Trondheim. Vi bodde i «politibyen på
Sverresborg», der min far, i likhet med alle de andre fedrene i gaten, var
i politiet. På den tiden var det vanlig at det ble dannet boligbyggelag på
mange arbeidsplasser, med stor egeninnsats.
- Min drøm var å bli lærer, etter artium arbeidet jeg et år som eneste
lærer på den ytterste nakne øy, med 14 elever, todelt, med storskolen en
dag, småskolen neste dag. Jeg likte å undervise, men innså fort at det
er veldig mye utenforliggende som påvirket situasjonen i klasserommet.
- Jeg bestemte meg derfor for å søke på andre utdanninger, bla opptak
som politiaspirant. Det hører med til historien at min far prøvde å
overtale meg til å ta imot plassen på lærerskolen, husker han sa at jeg
kom til å se og oppleve så mange onde ting som politi, som folk flest
blir spart for. (Det gikk noen år før jeg skjønte hva han mente…). Jeg ble
innkalt til opptaksprøver ved Trondheim politikammer og intervju med
politimester Østerberg. Halve intervjuet ble gjennomført mens jeg sto
ved siden av en ledig stol, før politimesteren sa at jeg kunne sette meg.
Jeg hørte senere at det var en annen søker som bare hadde satt seg ned
på denne stolen, han ble ikke tatt inn; politimesteren var av den gamle
skolen.
- Jeg søkte som aspirant i Oslo, fikk beskjed om at jeg var kommet inn der.
To uker senere fikk jeg beskjed om at dette var omgjort, jeg skulle ikke
begynne i Oslo, men i Bergen. Jeg gråt sammenhengende to døgn. Sett
fra Trondheim ligger Bergen utenfor allfarvei, langt unna. Alternativet var
at jeg begynte i Oslo i januar - på den tiden hadde man to aspirantopptak
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der. Jeg tørket tårene og reiste til Bergen – og det har jeg slett ikke angret
på. Vi var bare tre jenter som begynte som politiaspiranter dette året, alle
tre ble beordret til Bergen.
- Etter Politiskolen jobbet jeg som trafikketterforsker ved Troms politikammer, jeg var da den første kvinnelige politikonstabelen nord for
Trondheim. Senere søkte jeg meg tilbake til Bergen.
- Jeg har hatt variert tjeneste i Bergens-politiet. De første årene var det
patrulje- og trafikk-tjeneste, senere etterforskerstilling ved det som i dag
kalles Volds-Sedelighetsavsnittet. Deretter mange år ved POT/PST; der
jeg gikk av som politioverbetjent etter 37-års tjeneste, ved fylte 57 år. Jeg
har alltid trivdes på jobb.
- Hvordan kom du med i Politiets Pensjonistforbund?
- Det var en del administrative gjøremål i forbindelse med pensjoneringen,
Politilaget hadde en ordning som gjorde at jeg ble direkte overført til
Pensjonistlaget; jeg kunne bare enkelt bekrefte at dette ønsket jeg. Jeg
møtte på mitt første møte der et par dager etter at jeg ble pensjonist.
- Hva tenker du er PPFs oppgaver for norske politipensjonister?
- Politiets Pensjonistforbund skal samle alle pensjonister med bakgrunn i
politietaten, eller Justis- og Beredskapsdepartementet. Ifølge vedtektene
skal de ivareta felles økonomiske, sosiale, helsemessige, kulturelle og
velferdsmessige interesser. Fellesskapet vi følte da vi var i aktiv tjeneste –
blir vel ivaretatt gjennom det lokale pensjonistlaget.
- Jeg ser ett felt der politipensjonistene kan bidra mer aktivt, nemlig i
det politihistoriske arbeidet. Dette arbeidet har vært avhengig av lokale
ildsjeler, som politiavdelingssjef Sverre Rødder. Han tok initiativ til å
samle og katalogisere mange relevante gjenstander. Disse gjenstandene
har vært til dels stemoderlig behandlet opp gjennom årene; de har bla
vært lagret i en garasje. Sist jeg hørt om dette var det snakk om at de
skulle overføres til Politimuseet i Trondheim (hvilket er gjort – reds.
anmrk). Jeg er sikker på at politipensjonistene kunne bidra mer aktivt
med å sikre vår nære historie.
- Hvordan drives ditt pensjonistlag/forening?
- «Mitt lag», Politipensjonistene i Hordaland, drives godt, med varierte
tilbud. Styret jobber godt, og er særlig gode på det sosiale, kulturelle
og velferdsmessige feltet. De arrangerer turer i inn- og utland, de har
månedlige møter på dagtid, og et par ganger i løpet av året er det
kollegatreff på en nattklubb. Litt for enhver smak altså. Jeg har selv deltatt
på to av utenlandsturene, til hhv. Sardinia og Italia. Særdeles vellykket;
begge turene. Hyggelig å være på tur sammen med tidligere kolleger.
- Hvordan er ditt liv som pensjonist – hva fyller du dagene med?

politiinstruktør i hhv. Kosovo og Afghanistan. Disse oppdragene ga
meg mersmak på utenlandstjeneste. Jeg tok en del fag på Universitetet
i Bergen, for å kvalifisere meg til opptak på beredskapslister for norske
og internasjonale organisasjoner. I dag står jeg i beredskap for fem
forskjellige beredskapsorganisasjoner, de mest kjente er Flyktninghjelpen
og Kirkens Nødhjelp.
- Oppdragene har vært svært varierte, som for eksempel. Monitor ved
fredsinngåelsen i Aceh (Indonesia) og i Haiti etter jordskjelvet der.
Oppdragene har brakt meg til mange oppdrag i Asia og Afrika, med særlig
fokus på arbeid vedrørende seksuelle overgrep. Jeg har også hatt en rekke
sikkerhetsrelaterte oppdrag i krigssoner.
Og jeg har hatt en del valgobservasjonsoppdrag. Kom nylig hjem fra
Ukraina; femte gangen jeg observerte valg der.
- Ett av de mest spennende oppdragene var for ICC, dvs. Krigsforbryterdomstolen i Haag. Dette oppdraget varte i seks måneder. Jeg deltok i et
såkalt eksternt etterforsknings-team for å etterforske et internt forhold.
Oppdraget medførte mye reisevirksomhet, særlig til land i Afrika.
- Et annet oppdrag som var krevende var for FNs Syriakommisjon. Jeg
jobbet da fra Amman i Jordan, fikk ikke reise inn i Syria pga. sikkerheten.
Jeg intervjuet flyktninger som kom over grensen og rapporterte videre til
FN.
- Jeg holder en del foredrag etter oppdragene mine. Jeg har bla holdt tre
foredrag for senioruniversitet i Bergensområdet, der jeg deler erfaringer
etter beredskapsoppdrag i fire verdensdeler. Jeg holder mange foredrag
for lag og organisasjoner, samt for videregående skoler. Mine erfaringer
fra Syria har vært et aktuelt tema i det siste.
- Ellers har jeg vært med å starte og drive et etterforskingsfirma sammen
med seks tidligere kolleger. Forespørslene har vært svært varierte, mange
kommer til oss når politiet har henlagt saken deres, ofte er sakene henlagt
uten noen form for undersøkelse. I perioder har vi hatt svært mye å gjøre.
Det er kjekt å jobbe i et slikt kollegafellesskap igjen!
- Hva tror du om PPF og de neste 10, 15 og 20 år?
- Jeg tror PPF bør fortsette dagens arbeid til beste for medlemmene. Det
sosiale vil sikkert være like viktig. Likeledes de gode tilbudene forbundet
har fremforhandlet, som for eksempel gode forsikringsavtaler. På dette
feltet er det mange muligheter som bør utvikles. Tilbudet for treff må
varieres og tilpasses, slik at man treffer de forskjellige gruppene, - også
de ferske pensjonistene.

Jørn-Kr. Jørgensen

- Før jeg gikk av med pensjon deltok jeg på to utenlandsoppdrag, som
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Kvinner i PPF
P

å Landsmøtet i år, ble Martha Kalland, Sør-Trøndelag, valgt inn
som styremedlem. Etter valget ble jeg spurt om dette var første
gangen det kom en kvinne inn i styret. For de historieløse kan det
være på sin plass å gi en kort orientering.
En kavalkade satt sammen av Kjell R. Bjerke
Undertegnede var til stede på Highland hotell på Geilo i 1986 da
forbundet ble startet. Bjørn Haner fra Oslo ble valgt som formann og
med seg i styret fikk han Leif Eliassen fra Fredrikstad, Egil Mørk fra Asker
og Bærum, Sigrid Kirkemo fra Oslo og Thoralf Halland fra Oslo. Valget
var pragmatisk fordi det fantes ikke noen midler på bok så styret måtte bo
i Østlandsområdet, så nært Oslo som mulig .

Sigrid Kirkemo i midten.

Sigrid Kirkemo ble valgt som sekretær og kasserer. Hun hadde vervet
fram til det første ordinære Landsmøte i 1987. Sigrid fikk Hederstegnet
i 1996.
På Landsmøtet i 1987 ble Reidun Ingvoldstad, Oslo, valgt som revisor
med Alfild Næss, Oslo og Britt Philips, Moss, som vararevisorer. De ble
gjenvalg på Landsmøtet i 1989.

Mary Marthinsen

På Landsmøtet i 1991 ble Mary Martinsen, Oslo, valgt som forretningsfører
som ble endret til forbundskasserer på Landsmøtet i 1993. Hun hadde
dette vervet fram til 1999. Mary fikk hederstegnet i 1999. På Landsmøtet i
1997, ble Anny J. Rustaden, Gjøvik, medlem i valgkomiteen.
På Landsmøtet i 1999 ble Solveig Slåtten, Oslo, valgt som forbunds
sekretær, Ingrid Mørkhagen, Elverum, ble valgt som kasserer, Anny J.
Rustaden ble valgt som 2. varamedlem til styret og Eva Haner ble valgt
inn i Hederstegnutvalget. Solveig tok ikke gjenvalg på Landsmøtet i
2001. Ingrid Mørkhagen hadde kasserervervet fram til Landsmøtet i 2007.
Anny fortsatte som 2. vara fram til Landsmøtet i 2003. Eva Haner satt i
Hederstegnutvalget fram til Landsmøtet i 2007. Eva fikk hederstegnet i
2003.

Solveig Slåtten

På Landsmøtet i 2005 ble Solveig Slåtten valgt inn i Hederstegnutvalget
og Berit Svimork, Romerike, ble vara til Hederstegnutvalget.
På Landsmøtet i 2007 ble Rigmor Henriksen, Bergen valgt som kasserer
og Åse Sønju som medlem av valgkomiteen. Rigmor hadde kasserervervet
fram til Landsmøtet i 2011. Rigmor fikk Hederstegnet i 2011. Åse ble valgt
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inn i Kontrollutvalget på Landsmøtet i 2011, hun tok ikke gjenvalg i 2013.
Åse fikk Hederstegnet i 2009.
På Landsmøtet i 2011 ble Berit Judre, Romerike og Berit Bachen Dahle,
Bergen, valgt inn i Valgkomiteen. Berit Judre fortsatte i Valgkomiteen fram
til 2015, og er fortsatt vara til Valgkomiteen etter dette Landsmøtet.
Landsmøtet i 2015 valgte i tillegg til overnevnte Kjellaug Røgler, Romerike
som vara til styret og Brita Røed, Buskerud som medlem i Valgkomiteen.
Som vist har vi hatt kvinner i sentrale verv helt fra starten i 1986. Riktignok
var Sigrid Kirkemo en kvinne blant 27 menn på Geilo!!!. Solveig Slåtte satt
dessverre bare en periode som forbundssekretær fordi hun ble alvorlig
syk. Men kvinneandelen sank etter hvert som samfunnet for øvrig krevde
større andel kvinner i styre og stell, f.eks. ble det på landsmøtet i 2011 i
Kristiansand bare valgt inn menn på alle plassene i styret.
Da undertegnede ble valgt til nestleder, frekventerte jeg kontorene til PPF
og Oslo PF i Grønnlandsleiret 25 og etter å ha blitt valgt til leder var jeg
der i kontortiden. Her var det et ”yrende liv”, særdeles godt samarbeid og
et herlig sosialt miljø. Medlemmer som kom og gikk fikk kaffe og alltid
hadde jentene noen godbiter på lur. Praten gikk lett og ”husker du” var
om gode politihistorier og ”gamle” kolleger. De som skapte dette miljøet
var i første rekke Eva Haner og Åse Sønju. Senere kom sekretæren i Oslo
PF - Elinore Brandt - som fulgte opp denne gode tradisjonen.

Kvinner i norsk politi
– en livsnødvendig ressurs

P

oliti-Norge fikk sin første kvinnelige politibetjent, Mathilde
Henriksen, i Kristiansand i 1910. Umiddelbart etter ble en
kvinne tilsatt i Stavanger, mens Oslo fikk sin første kvinne med
politimyndighet 16. juni 1911.
Allerede den 1. september 1876 begynte Caroline Willms sin fremtid som
kontorist med 10 Specidaler (ca. 40 kroner) i måneden i lønn ved Kristiania
politi. Fra 1910 til 1958 var kvinners arbeid i politiet knyttet til spesielle
arbeidsoppgaver som man mente kvinnene hadde bedre forutsetninger
for å løse enn menn, nemlig etterforskning av sedelighetssaker, avhør av
barn, transport og fremstilling i retten av kvinner.
Det er kanskje ikke så vanskelig i dag å forstå den negative holdningen
til kvinner som ofte ble lagt for dagen den gangen. De fleste menn som
søkte seg inn i politiet, var bondegutter med kraft og muskler – og

Mathilde Henriksen var den
første kvinnelige politibetjent
i 1910.

Jon Agnar Løken sammen
med aktive kvinner i PPF stående Åse Sønju - sittende
fra venstre Eva Haner m.fl.

Første kull med kvinner: Fra venstre Mette Gahr, Grete Kristmoen (født Thoresen), Solveig Rasmussen (født
Bjørndal), Marit Lien (født Haugen) og Sidsel Heyn. Foto: NTB/SCANPIX
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gutter som hadde gått ulike typer befals- og offisersskoler innenfor det
militære. Avhør av barn var kanskje ikke det som lå best for dem. Det var
nok enklere å ordne opp i gata, og selv om politiets hverdag alltid har
bydd på en sjelden allsidighet, er det ikke så underlig at kvinnenes arbeid
ble et litt annet enn mennenes.
Solveig Slåtten intervjues av
NRK.

I et avisutklipp fra 22. februar 1933 fortelles det om politikonstabel
Gunhild Olsen ”som er så godt som overkonstabel”, idet spørsmålet om
å gi henne denne rang nettopp er oppe til avgjørelse av formannskapet
i aften.” Dette forteller noe om datidens holdning til kvinner i politiet.
Lenger ute i artikkelen heter det: ”Konstabel Gunhild Olsen er en dame
som synes å være skapt for sitt yrke, og vi fikk et levende inntrykk av
at hun også er meget populær innen etaten. Hun var en av de første
rekrutter til den kvinnelige polititjeneste her
hjemme, i det hun blev opptatt som betjent
ved Sedelighetsavdelingen i 1912, da man efter
utenlandsk mønster ville gjøre forsøk med å knytte
kvinner til denne spesielle tjeneste.”
- Vår gjerning består også i å drive undersøkelser ved
voldsforbrytelser og forklare disses natur i retten.
Når det gjelder å innhente forklaringer av barn,
mener jeg vi kvinner bl.a. har visse forutsetninger
for å samle og tilrettelegge materiale, sier frk.
Gunhild Olsen som ble pensjonert 31. mai 1943
etter 21 års tjeneste i etaten.

Sterke kvinner
Alfhild Næss, tidligere frk Bugge, begynte på Politi
skolen i 1948. Da var hun den eneste kvinnen. Etter
endt skolegang, begynte hun ved Oslo politikammer
som fast tilsatt ved Sedelighetsavdelingen. Til
Politihøgskolen 75-års jubileums-skrift forteller
hun: “Jeg ble fast ansatt på Sedelighetsavdelingen.
Her var det også to mannlige kolleger. Vi hadde fast
nattpatrulje hver fredag og ellers på dagtid en del
spaning i byen. Enten gikk vi to kvinner, eller en
mann og en kvinne, sammen. Jeg hørte aldri noen
klage fra de mannlige.”
- I 1959 ble jeg overført til avdelingen for livlegeme og helbred. Her hadde vi alle saker ved
rørende drap, ran legems-beskadigelser/legems
fornærmelser, familiesaker m.m. Jeg hadde også
tjeneste på vakten sammen med mannlige kolleger.
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Jeg hørte heller ikke der at noen klaget på meg, i hvert fall ikke som jeg
hørte.
Og videre forteller Ness: “Bare en gang har jeg blitt angrepet. Jeg skulle
avhøre en voldtektsforbryter. Jeg satt alene på et kontor i tom bygning.
Da han forsøkte å stikke, ble det litt klabb og babb, men han kom seg
ikke unna. Siden møttes vi i Lagmannsretten hvor han uttalte at han ikke
trodde at kvinner var så sterke.”
Alfhild Nes var den første kvinnen som fikk stipend da Justisdepartementet
utlyste stipender til politiet. Da hun spurte om muligheten for å søke, sa
overbetjenten at med “så mange i kø for stipendet, var det liten sjanse for
at hun ville kunne få”. Alfhild søkte Fondet for Dansk-Norsk Samarbeid,
Schæffer-gården, og kriminalsjef Lars L’Abeè-Lund anbefalte henne på
grunnlag av dyktighet og erfaring. Hun reiste til Danmark, og var en
måned ved Politigården i København.

Sluttersker
En yrkesgruppe i politiet som vi sjelden hører noe fra eller til, er de
kvinnelige arrestforvarerne. I gamle dager ble de kalt ”sluttersker”, og de
gjorde tjeneste helt opp til våre dager. I dag kalles de arrestforvarere.
Norsk Politiblad trykket i 1923 noe om slutterskene og vi trykker det som
illustrasjoner til denne artikkelen for å fortelle om en stolt og ”glemt”
yrkesgruppe som i dag gjør en meget verdifull jobb i politiarrester over
nesten hele landet.

Blodig alvor
At kvinnene gjorde sitt inntog i politiet, utløste en interessant motstand
fra mannlige kolleger. I dag er det nesten komisk å lese hvilke synspunkter
som ble hevdet, men den gangen – bl.a. med følgende resolusjon fra et
landsmøte i Norsk Politiforbund – var det blodig alvor.
1.) “Landsmøtet uttaler som sin oppfatning, at ansettelse av kvinnelig politi ikke vil ha
noen nevneverdig betydning for politiets effektivitet og gjøremål.”
2.) “Ansettes imidlertid kvinner i den aktive polititjeneste på samme lønn og goder som
den mannlige betjening, må det også kreves, at de skal fylle de samme oppgaver og
plikter som mennene.”
Man kan kalle dette en likestillingskamp, men det er nok mer et uttrykk
for det som var i tiden, enn direkte motstand mot kvinner. De har så visst
i ettertid både vist og bevist at de har en plass i politietaten.
Fra 1958 har kvinner vært likestilte med menn i politiet, men samtidig som
det er sagt, må det også sies at de tunge takene fremdeles er forbeholdt
den mannlige delen av kollegene. Dette er ikke til diskrepans for kvinnen,
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men det er noen tak og løft kvinner av
naturlige grunner ikke klarer. Det skulle
forresten bare mangle; fra naturen er vi
forskjellige.

Full likestilling
Målet i politietaten er selvfølgelig
full likestilling som for eksempel jevn
representasjon i ledende stillinger,
men det skal også fremheves at Norge
har en kvinnelig politidirektør, har
hatt flere kvinnelige politimestre, flere
kvinnelige politiinspektører i ledende
stillinger, det er flere kvinnelige infor
mas- og kommunikasjonssjefer, kvinne
lige stasjonssjefer, flere kvinnelige
seksjonssjefer, kvinnelig personal
direktør og avdelings-direktører, så det
går fremover – og mer vil det bli i årene
som kommer.
Blant mellomlederne i politiet – fra
politiførstebetjenter til politiover
betjenter – er det nok en under
representasjon av kvinner i forhold til
den øvrige kvinneandelen i politiet,
men nå er det i flere politidistrikter
laget en Likestillingsplan, og dersom
denne følges, vil det om noen år trolig
være full utjevning. Det interessante er
at kvinnene er tøffe nok til å gå inn i
arbeidsoppgavene på samme måte som
sine mannlige kolleger.
Det fortelles mange historier om
kvinner i politiet, men det er hevet over
tvil det gamle ordtaket om at “med list
og lempe kommer en dverg like langt
som en kjempe”. Kvinner gjør i dag
en storartet jobb i politiet – ofte en
bedre jobb enn mennene med enkelte
saker, slik at det som ble hevdet ved
en kvinnes inntredelse i etaten virkelig
er gjort til skamme. Men alt er under
utvikling; også dette.
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De kvinnene som begynte i politiet i 1958/1959 blir ofte kalt pionerer.
Det var de også – på sin måte – fordi et likeverdighetsprinsipp ble lagt til
grunn for deres oppdagelse i etaten, men de var – som vi har sett – langt
fra de første. I dag er ingen av pionerene tilbake i tjeneste, men heldigvis
er kvinne-andelen i politiet stor og stadig stigende.

Medlemsutviklingen i PPF 1986 - 2015

Jørn-Kr. Jørgensen
1986/89

ca. 20 lag/foreninger

ca. 800 medlemmer

1991

24

”

1200

1993

28

”

1600

1995

31

”

2150

1997

34

”

2320

1999

35

”

2544

2001

36

”

2510

2003

37

”

2555

2005

39

”

2750

2007

38

”

2878

2009

38

”

3010

2011

40

”

3216

2012

40/41 ?

3012

2013

41		

3133

2014

41		

3341

2015

41		

3552

PPF begynte med 20 lag og ca. 800 medlemmer. Ved 30-års jubileet er det 41 lag og 3552
medlemmer.

Direktemedlemmene er medregnet.
Året 2012 er det mest usikre. Det er tallet som ble brukt til utsendelse av
Politipensjonisten 11.2.2012. Tallet for 2013, 2014 og 2015 er korrekte.
Fra 1.10.2013 og til 31.12.2015 er det tatt ut 492 medlemmer – de fleste av
naturlige årsaker (døde) og resten er medlemmer som ikke ønsket å være
med lenger; altså utmeldte. 1.10.2013 er måneden PPF begynte å ta det
nye medlemsregisteret i bruk. I samme tidsrom som ovenfor er det lagt
inn 874 nye medlemmer.

Sigmund Engen
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PPFs styrer og råd i 30 år
Landsmøte 1986 - Geilo – Highland Hotell

Det første styret i PPF ble kalt Sentralstyre (1986)
og hadde følgende sammensetning:
Bjørn Haner, Oslo, formann
Egil Mørk, Asker og Bærum, nestformann
Sigrid Kirkemo, Oslo, styremedlem, sekretær og kasserer
Leif Eliassen, Fredrikstad, styremedlem
Thoralf Halland, Ski, styremedlem
Varamedlemmer
Alfild Næss, Oslo
Fredrik Høgli, Asker og Bærum
Morten Slettevold, Oslo
Kontrollnemnd
Knut Evje, Nøtterøy, formann
Rolf Østerud, Oslo
Wilhelm Isaksen, Follo

Slik sa muligens den forste politimannen i Norge ut
i sin uniform.
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Varamedlemmer:
Anton Næsteby, Moss
Andreas Wam, Drammen
Odd Reidar Firing, Horten
Revisor
Britt Phillips, Follo

75

PPF 30 ÅR 1986-2016

PPFs STYRER OG RÅD I 30 ÅR – 12

Vararevisor
Frode Kirkemo, Oslo

Landsmøte 1989 – 1991 Kielferga

Vedtektskomite
Knut Evje, Nøtterøy
Thorolf Halland, Ski
Senere utvider med Mads Hamborg fra Hønefoss

Styret som ble valgt på Landsmøtet 8. juni 1989 på Kielferga, besto
i perioden av:
Hans Thue, Bergen, leder
Einar Hermanrud, Oslo, nestleder
Leif Eliassen, Fredrikstad, styremedlem
Håkon Negaard, Oslo, styremedlem
Sigmund Kristiansen, Drammen, styremedlem

Valgkomite
Leif Eliassen, Fredrikstad
Hans Thue, Bergen
Georg Gulbrandsen, Oslo

Landsmøte 1987-1989 Kielferga
I perioden 1987 til 1989 hadde styret følgende sammensetning:
Bjørn Haner, Oslo, leder
Thoralf Halland, Ski, nestleder
Leif Eliassen, Fredrikstad, styremedlem
Einar Hermanrud, Oslo, styremedlem
Hans Thue, Bergen, styremedlem
Varamedlemmer
Morten Slettevold, Oslo
Fredrik Høgli. Asker og Bærum
Georg Gulbrandsen, Oslo
Kontrollnemnd
Knut Evje, Oslo (Nøtterøy), leder
Wilhelm Isaksen, Follo, medlem
Rolf Østerud, Oslo, medlem
Varamedlem
Andreas Wam, Buskerud,
Odd R. Firing, Nord-Jarlsberg
Mikal Næss, Kongsvinger

Varamedlemmer
Fredrik Høgli, Asker og Bærum
Morten Slettevold, Oslo
Peder Lillebakk, Molde
Kontrollnemnd
Knut Evje, Nøtterøy, leder
Rolf Østerud, Oslo, medlem
Thoralf Halland, Ski, medlem
Varamedlemmer
Andreas Wam, Drammen
Mikael Næss, Kongsvinger
Rolv Haugerud, Drøbak
Revisjon
Reidun Ingvoldstad, Oslo
Alfild Næss, Oslo
Varamedlem
Tellef Ingebretsen, Kristiansand
Bernt H. Fyrong, Skien
Fagrevisor
Britt Phillips, Drøbak

Revisor
Reidun Ingvoldstad, Oslo
Vararevisor
Alfild Næss, Oslo
Fagrevisor
Britt Philips, Follo
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Landsmøte 1991-1993 Kielferga

Landsmøte 1993 – 1995 Kielferga

Styret som ble valgt på Landsmøtet 6. juni 1991 på Kielferga, besto
i perioden av:
Hans Thue, Bergen, forbundsleder
Einar Hermanrud, Oslo, nestleder
Håkon Negaard, Oslo, forbundssekretær
Leif Eliassen, Fredrikstad, kasserer

Styret som ble valgt på Landsmøtet i 1993, besto i perioden av:
Hans Thue, Bergen, leder
Einar Hermanrud, Oslo, nestleder
Håkon Negaard, Oslo, forbundssekretær
Mary Marthinsen, Oslo, forbundskasserer

Styremedlemmer
Sigmund Kristiansen, Drammen
Kjell Garder, Moss
Egil Mørk, Asker og Bærum
Peder S. Lillebakk, Molde
Kontrollnemnd
Knut Evje, Nøtterøy, leder
Thoralf Halland, Ski, medlem
Tellef Ingebretsen, Kristiansand, medlem
Varamedlemmer
Asbjørn Larsen, Oslo
Johan P. Opsahl
Andreas Wam, Drammen
Revisjon
Eilif Eskøy, Oslo
Bernt H. Fyrong, Skien
Varamedlem
Øyvind Danielsen, Oslo
Hans Halden, Drammen
Hederstegnutvalg
Kjell Garder, Moss, leder
Medlemmer
Asbjørn Larsen, Oslo
Fredrik Høgli, Asker og Bærum
Bernt H. Fyrong, Skien
Hans Halden, Drammen

Styremedlemmer		
Magnar Myrmel (infoansvarlig) Bergen
Kjell Garder, Moss
Sigmund Kristiansen, Buskerud
Varamedlem		
Peder S. Lillebakk, Molde
Kontrollnemnd
Knut Evje, Nøtterøy (til 26.1.95), leder
Medlemmmer		
Thoralf Halland, Ski
Tellef Ingebretsen, Kristiansand
Johan P. Opsahl (fra 27.1.95)
Revisjon
Eilif Eskøy, Oslo
Bernt H. Fyrong, Skien (død januar 1994)
Arne Østli, Oslo
Hederstegnutvalg
Kjell Garder, Moss, leder
Medlemmer		
Bjørn Haner, Oslo
Hans Halden
Fredrik Høgli, Asker og Bærum
Bernt H. Fyrong, Skien (død januar 1994)
Asbjørn Larsen, Oslo (fra februar 1994)

Varamedlemmer
Ferdinand Bøckmann
Ragnar Johansen
Aase Ellinor Andersen
Forretningsfører
Mary Martinsen, Oslo
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Landsmøte 1995 – 1997 Kielferga

Valgkomite
Einar Hermanrud, Oslo, leder
Medlemmer		
Olav Tingstad
Per. Kr. Pettersen

Landsmøte 1997 – 1999 Kielferga
Styret som ble valgt på Landsmøtet i 1997, besto i perioden av:
Hans Thue, Bergen, leder
Einar Hermanrud, Oslo, nestleder
Håkon Negaard, Oslo, forbundssekretær
Mary Marthinsen, Oslo, forbundskasserer
Styret som ble valgt på Landsmøtet i 1993, besto i perioden av:
Hans Thue, Bergen, leder
Einar Hermanrud, Oslo, nestleder
Håkon Negaard, Oslo, forbundssekretær
Mary Marthinsen, Oslo, forbundskasserer
Styremedlemmer		
Magnar Myrmel, Bergen
Kjell Garder, Moss
Sigmund Kristiansen, Buskerud
Varamedlem		
Lars Bjerknes, Fredrikstad
Kontrollnemnd
Thoralf Halland, Ski, leder
Medlemmer		
Tellef Ingebretsen, Kristiansand
Johan P. Opsahl
Revisjon
Eilif Eskøy, Oslo
Arne Østli, Oslo
Hederstegnutvalg
Kjell Garder, Moss, leder
Medlemmer		
Olaf Ohnstad, Oslo
Hans Halden, Drammen
Fredrik Høgli, Asker og Bærum
Øivind Skuterud, Tønsberg
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Styremedlemmer		
Magnar Myrmel, Bergen
Kjell Garder, Moss
Eivind Engen, Trondheim
Varamedlem		
Torfinn Tveito, Arendal
Kontrollnemnd
Thoralf Halland, Ski, leder
Medlemmer		
Tellef Ingebretsen, Kristiansand
Johan P. Opsahl				
			
Revisjon
Eilif Eskøy, Oslo
Arne Østlie,Oslo
Hederstegnutvalg
Kjell Garder, Moss, leder
Medlemmer		
Hans Halden, Drammen
Øivind Skuterud, Tønsberg
Valgkomite
Eilif Eskøy, Oslo, leder
Medlemmer
Anny J. Rustaden, Gjøvik
Karl M. Skjæveland, Stavanger
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Landsmøte 1999 – 2001 Storefjell

Valgkomite
Håkon Negaard, Oslo, leder
Medlemmer
Aug. J. Moldestad, Bergen
Kjell Johansen, Mo i Rana

Landsmøte 2001 – 2003 Bolkesjø
Styret som ble valgt på Landsmøtet i 2001, besto i perioden av:
Magnar Myrmel, Bergen, leder
Jon Agnar Løken, Oslo, nestleder
Olav R. Haugen, Oslo, forbundssekretær
Ingrid Mørkhagen, Elverum, forbundskasserer
Styremedlemmer		
Eivind Engen, Trondheim
Torfinn Tveito, Arendal
Kjell Garder, Moss
Styret som ble valgt på Landsmøtet i 1999, besto i perioden av:
Magnar Myrmel, Bergen, leder
Jon Agnar Løken, Oslo, nestleder
Solveig Slåtten, Oslo, forbundssekretær
Ingrid Mørkhagen, Elverum, forbundskasserer
Styremedlemmer
Eivind Engen, Trondheim
Kjell Garder, Moss
Torfinn Tveito, Arendal
Varamedlemmer
Karl-Marton Skjæveland, Stavanger
Anny J. Rustaden, Gjøvik
Kontroll-og revisjonsutvalg:
Eilif Eskøy, Oslo, leder
Medlemmer		
Tor Johansen, Asker og Bærum
Tellef Ingebretsen, Kristiansand 			
			
Hederstegnutvalg
Kjell Garder, Moss, leder

Varamedlemmer
Karl-Marton Skjæveland, Stavanger
Anny J. Rustaden, Gjøvik
Kontroll-og revisjonsutvalg
Eilif Eskøy, Oslo, leder
Medlemmer			
Tor Johansen, Asker og Bærum
Tellef Ingebretsen, Kristiansand 		
Hederstegnutvalg
Jørgen Roheim, Telemark, leder
Medlemmer
Eva Haner, Oslo
Kåre Bendiksen, Asker og Bærum
Valgkomite
Håkon Negaard, Oslo, leder
Medlemmer		
Aug. J. Moldestad, Bergen
Kjell Johansen, Mo i Rana

Medlemmer		
Øivind Skuterud, Tønsberg
Eva Haner, Oslo
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Landsmøte 2003 – 2005 Dalseter

Landsmøte 2005 – 2007 Trondheim
Det 11. ordinære landsmøtet ble holdt i 2005.
Styret som ble valgt på Landsmøtet i 2005, besto i perioden av:
Magnar Myrmel, Bergen, leder
Jon Agnar Løken, Oslo, nestleder
Olav R. Haugen, Oslo, forbundssekretær
Ingrid Mørkhagen, Elverum, forbundskasserer
Styremedlemmer		
Eivind Engen, Trondheim
Torfinn Tveito, Arendal
Karl-Marton Skjæveland, Stavanger

Styret som ble valgt på Landsmøtet i 2003, besto i perioden av:
Magnar Myrmel, Bergen, leder
Jon Agnar Løken, Oslo, nestleder
Olav R. Haugen, Oslo, forbundssekretær
Ingrid Mørkhagen, Elverum, forbundskasserer
Styremedlemmer		
Eivind Engen, Trondheim
Torfinn Tveito, Arendal
Karl-Marton Skjæveland, Stavanger
Varamedlemmer		
Tore Hasle, Gudbrandsdal
Karl Haukås, Bodø
Kontroll-og revisjonsutvalg
Eilif Eskøy, Oslo, leder
Medlemmer		
Tor Johansen, Asker og Bærum
Knut Solås, Kristiansand
Hederstegnutvalg:
Jørgen Roheim, Telemark
Medlemmer
Eva Haner, Oslo
Kåre Bendiksen, Asker og Bærum
Valgkomite:
Håkon Negaard, Oslo, leder
Medlemmer
Aug. J. Moldestad, Bergen
Kjell Johansen, Mo i Rana
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Varamedlemmer
Tor Inge Hansen, Tromsø
Tore Hasle, Gudbrandsdal
Kontroll-og revisjonsutvalg
Eilif Eskøy, Oslo, leder
Medlemmer		
Tor Johansen, Asker og Bærum
Knut Solås, Kristiansand
Varamedlemmer
Arne Østlie, Oslo
Johan Omdal, Stavenger
Hederstegnutvalg
Jørgen Roheim, Telemark, leder
Medlemmer		
Eva Haner, Oslo (døde 22.02.06)
Kåre Bendiksen, Asker og Bærum
Solveig Slåtten, Oslo (fra 23.02.06)
Varamedlemmer
Jon E. Smestad, Asker og Bærum
Berit Svimork, Romerike
Valgkomite
Aug. J. Moldestad, Bergen, leder
Medlemmer
Kjell Johansen, Mo i Rana
Gustav Torvik, Hamar
Varamedlemmer
Ingard Bråthen, Buskerud
Wrål Øverland,Bergen
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Landsmøte 2007 – 2009 Bodø

Odd Kjell Abrahamsen, Kristiansand
Varamedlemmer
Ingar Bråthen, Drammen
Olav Glosimot, Kongsberg
Valgkomite
Gustav Torvik, Hamar, leder
Medlemmer		
Karl Haukås, Bodø
Karl Marton Skjæveland, Stavanger
Varamedlemmer
Åse Sønju, Oslo		
Øystein A. Vetleseter, Mosjøen

Landsmøtet i 2007 ble holdt i Bodø i tiden 25.-27. mai.

Landsmøte 2009-2011 Bergen

Styret som ble valgt på Landsmøtet i 2007, besto i perioden av:
Magnar Myrmel, Bergen, leder
Kjell R. Bjerke, Oslo, nestleder
Olav R. Haugen, Oslo, forbundssekretær
Rigmor Henriksen, Bergen, forbundskasserer
Styremedlemmer		
Eivind Engen, Trondheim
Tor Ingen Hansen, Tromsø
Johan Omdal, Stavanger
Varamedlemmer
Haktor Dysvik, Telemark
Olav Røttingsnes, Romerike
Kontroll-og revisjonsutvalg
Eilif Eskøy, Oslo, leder
Medlemmer		
Oddmund Dahle, Kripos
Torbjørn Bratvold, Hønefoss
Varamedlemmer
Willy Samdal, Asker og Bærum
Edgar E. Andersen, Moss
Hederstegnutvalg
Jørgen Roheim, Telemark, leder
Medlemmer
Jon E. Smestad, Asker og Bærum
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I 2009 ble Landsmøtet holdt i Bergen med en storslått åpning i byens
storstue, Haakonshallen.
Tillitsvalgte valgt på Landsmøtet i 2009 i Bergen:
Kjell R Bjerke, Oslo, forbundsleder
Tor Inge Hansen, Tromsø, forbundsnestleder
Olav R. Haugen, Oslo, forbundssekretær
Rigmor Henriksen, Bergen, forbundskasserer
Styremedlemmer
Johan Omdal, Stavanger
E. Eystein Loftesnes, Arendal
Sven Roar Revdahl, Trondheim
Varamedlemmer
Olav Røttingsnes, Romerike
Haktor Dysvik, Skien.
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Hederstegnutvalget:
Odd Kjell Abrahamsen, Kristiansand, leder

Landsmøte 2011-2013 Kristiansand

Medlemmer
Kjell Bjørn Aarø, Kripos
Edgar Andersen, Moss
Varamedlemmer			
Steinar Slåtten, Oslo
Kai Egeland, Oslo
Kontroll- og revisjonsutvalget
Oddmund Dahle, Kripos, leder
Medlemmer
Torbjørn Bratvold, Ringerike
Åse Sønju, Oslo
Varamedlemmer
Willy Samdal, Asker og Bærum
Anton Fagerbakk, Narvik
Valgkomite
Gustav Torvik, Hamar, leder
Medlemmer
Karl Haukaas, Bodø
Berit Judre, Romerike
Varamedlemmer		
Berit Bachen Dahle, Bergen		
Øystein Vetleseter, Mosjøen		

Tillitsvalgte valgt på landsmøtet i 2011 i Kristiansand:
Kjell Bjerke, Oslo, forbundsleder		
Tor Inge Hansen, Tromsø, forbundsnestleder
Olav R. Haugen, Oslo, forbundssekretær		
Roald Korsøen, Bergen, forbundskasserer
Styremedlemmer		
Johan Omdal, Stavanger		
Svenn Roar Revdahl, Trondheim
E. Eystein Loftesnes, Vegårdshei
Varamenn			
Olav Røttingsnes, Romerike		
Torbjørn Finn, Sarpsborg		
Kontroll- og revisjonsutvalget
Oddmund Dahle, Kripos, leder		
Medlemmer			
Torbjørn Bratvold, Hønefoss		
Willy Samdal, Asker og Bærum
Vararepresentanter
Anton Fagerbakk, Narvik		
Jan Altmann
Hederstegnutvalget:
Odd Kjell Abrahamsen, Kristiansand, leder
Medlemmer			
Kjell Bjørn Aarø, Kripos		
Edgar Andersen, Moss		
Vararepresentanter		
Steinar Slåtten, Oslo		
Kai Egeland, Oslo
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Valgkomiteen
Gustav Torvik, Hamar, leder		
Medlemmer			
Karl Haukås, Bodø		
Berit Bachen Dahle, Bergen		

Vararepresentant		
Jan Altmann				
Anton Fagerbakke
Hederstegnsutvalget
LederOdd Kjell Abrahamsen 		

Vararepresentanter		
Øystein Vetleseter, Mosjøen		
Berit Judre, Romerike		

Medlemmer			
Kjell Bjørn Aarø
Steinar Slåtten

Landsmøte 2013-2015 Sarpsborg

Vararepresentant		
Hans G. Kvernland			
Jostein Sørum			
Valgkomite
Gustav Torvik, leder
Medlemmer			
Kjell Bjerke				
Berit Judre
Vararepresentanter
Øystein Vetleseter		
Olav Haugen				
		

Landsmøte 2015-2017 Gardermoen
Tillitsmenn valg på Landsmøtet i Sarpsborg i 2013:
Kyrre Stenbro, forbundsleder
Olav Røttingsnes, forbundsnestleder		
Sigmund Engen, forbundssekretær
Roald Korsøen, forbundskasserer		
Styremedlemmer		
E. Eystein Loftesnes
Torbjørn Finn		
Oddbjørn Olsen
Varamedlemmer
Arne Danielsen
Kjell Fagerlid			
Kontroll- og revisjonsutvalget
Leder Odd Johnsen
Medlemmer			
Torbjørn Brattvold			
Willy Samdal
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Tillitsmenn valgt på Landsmøtet på Gardermoen i 2015:
Kyrre Stenbro, forbundsleder
E. Eystein Loftesnes, forbundsnestleder
Sigmund Engen, forbundssekretær
Roald Korsøen, forbundskasserer
Styremedlemmer
Oddbjørn Olsen
Kjell Fagerlid
Martha Kalland
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Varamedlemmer
Kjellaug Røgler
Kjell Arne Slethei
Kontrollnemda
Olav Røttingsnes, leder
Medlemmer
Jan Gunnar Bøe,
Willy Samdal
Varamedlemmer
Jostein Sørum,
Jan Altmann
Hederstegnutvalget
Odd Kjell Abrahamsen, leder
Kjell Bjørn Aarø
Olav R. Haugen
Varamedlemmer
Torgny Isene,
Hans G. Kvernland
Valgkomité
Leder Torbjørn Finn, leder
Medlemmer
Brita Røed
Ove Johan Winum
Varamedlemmer
Mathias Gjone
Berit Judre
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Hederstegn tildelt medlemmer
av Politiets Pensjonistforbund
ÆRESMEDLEMMER – HEDERSTEGN 1995 - 2015
Æresmedlem 1989
Bjørn Haner

Oslo

f. 19.09.1021		

Hederstegn
Pr. 31.12.2015 har PPF 45 medlemmer som er tildelt hederstegnet.
Vedtektene for Hederstegnet ble vedtatt på Landsmøtet i 1995 og
revidert på landsmøtene i 1999, 2003 og 2015.
Hederstegnet er tildelt følgende:
1993 Landsmøte
1. Bjørn Haner
Oslo
2. Sigrun S. Hazeland Oslo

(Død 23.06.1999)
f. 17.06.1907 (Død 01.07.2001)

1996 10-årsjubileum
3. Sigrid Kirkemo
4. Leif Eliassen
5. Thoralf Halland
6. Einar Hermanrud
7. Hans Thue

Oslo
Fredrikstad
Oslo
Oslo
Bergen

f. 12.12.1916 (Død 21.07.2010)
f. 24.10.1922 (Død 16.04.2009)
f. 19.02.1921 (Død 03.07.2004)
f. 21.06.1929
f. 18.05.1924 (Død 22.03.2008)

1997 Landsmøtet
8. Eilif Eskøy
9. Fredrik Høgli
10. Sigmund Kristiansen
11. Håkon Negaard
12. Kjell Garder

Oslo
Asker/Bærum
Drammen
Oslo
Moss

f. 24.08.1925 (Død 08.02.2010)
f. 05.05.1921 (Død 05.09.2000)
f. 24.08.1925 (Død 04.07.2014)
f. 16.04.1926 (Død 31.10.2006)
f. 20.10.1920 (Død 27.03.2010)

1999 Landsmøtet
13. Mary Martinsen
14. Magnar Myrmel
15. Johan Petter Opsahl
16. Tellef Ingebretsen

Oslo
Bergen
Stavanger
Kristiansand

f. 05.12.1924 (Død 06.05.2007)
f. 03.05.1925 (Død 16.05.2008)
f. 24.08.1923 (Død 27.02.2013)
f. 06.08.1927 (Død 08.03.2006)

2001 Landsmøtet
17. Øivind Skuterud
18. Arne Østlie
19. Arne Tjersland
20. Helge Grydeland

Tønsberg
Oslo
Vest-Agder
Namsos

f. 08.11.1924 (Død 31.03.2002)
f. 13.12.1924
f. 13.02.1924 (Død 16.04.2005)
f. 10.09.1917 (Død 31.08.2004)

Hederstegninnehavere 1996

Trygve Rindal fikk Heders
tegnet i 2015 ved en høy
tidelighet i Bodø av lederen
for Hederstegnutvalget, Odd
Kjell Abrahamsen.
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2003 Landsmøtet
21. Torolf Støyva
22. Eva Haner
23. Finn Morberg
24. August J. Moldestad
25. Ester Fr. Moldestad

Bærum
Oslo
Asker/Bærum
Bergen
Bergen

f. 20.01.1926
f. 20.03.1926 (Død 22.02.2006)
f. 26.11.1926
f. 31.05.1928
f. 27.05.1928

2005 Landsmøtet
26. Lars Bjerknes
27. Torfinn Tveito
28. Eivind Engen

Fredrikstad
Arendal
Trondheim

f. 15.01.1935
f. 16.05.1931
f. 03.05.1926

2007 Landsmøtet
29. Jon Erik Smestad
30. Anton I. Fagerbakk
31. Karl Haukås
32. Enok F. Mauseth

Asker/Bærum
Narvik
Bodø
Hammerfest

f. 08.10.1932 (Død 1.7.2014)
f. 20.10.1928
f. 11.11.1939
f. 10.10.1927

2009 Landsmøtet
33. Åse Sønju
34. Øystein Vetleseter
35. Olav Haugen

Oslo
Mosjøen
Oslo

f. 11.04.1933
f. 05.12.1938
f. 21.08.1939

2010 Julesammenkomst i Hammerfest (ekstraordinært)
36. Jan Altmann
Vest-Finnmark f. 07.01.1938
Hederstegninnehavere
2010 og 2011

Hederstegninnehavere 2013

Hederstegninnehavere 2015
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2011 Landsmøtet
37. Oddmund Dahle
38. Rigmor Henriksen

Kripos
Bergen

f. 28.11.1940
f. 01.04.1934

2013 Landsmøtet
39. Kjell Ragnar Bjerke
40. Terje Bullen

Oslo
If

f. 04.03.1937
f. 13.09.1947

2015. Landsmøtet
41. Tor Johansen
42. Torbjørn Bratvold
43. Torbjørn Finn
44. Jørn-Kr. Jørgensen
45. Trygve Rindahl

Asker/Bærum
Ringerike
Sarpsborg
Oslo (red.)
Salten

f. 22.02.1940
f. 05.03.1941
f. 01.04.1945
f. 02.11.1954
f. 27.08.1918

Vedtekt for Politiets
Pensjonistforbund
P

olitiets Pensjonistforbund ble konstituert 7. januar 1986.
Vedtekten ble vedtatt i Landsmøtet 6. oktober 1987 og sist
endret i Landsmøtet 3. juni 2015.
§ 1 Organisasjonens navn
Organisasjonens navn er Politiets Pensjonistforbund (PPF).
§ 2 Organer
1. Landsmøtet
2. Forbundsstyret
3. Lokale lag og foreninger
Forbundets kontrollnemd velges av Landsmøtet og er et selvstendig og
uavhengig organ som står direkte ansvarlig overfor Landsmøtet – jfr. § 7
pkt. 8.2 og § 11.
§ 3 Formål – virksomhet
Politiets Pensjonistforbund er en landsomfattende partipolitisk
nøytral organisasjon, som har som formål å samle alle pensjonister
innenfor politiet og andre administrasjonsgrener og institusjoner
under Justisdepartement- og beredskapsdepartementet, for å ivareta
felles økonomiske, sosiale, helsemessige, kulturelle og velferdsmessige
interesser. Organisasjonen skal tilstrebe et godt samarbeid med
landsomfattende pensjonistsam-menslutninger og andre organisasjoner
som støtter organisasjonens formål.
§ 4 Medlemskap - lag og foreninger
Som medlemmer av Politiets Pensjonistforbund kan opptas pensjonister
som omfattes av formålsparagrafen § 3. Som pensjonist regnes også
ektefelle/samboer, enke og enkemann etter pensjonist og ansatt.
Medlemskap i organisasjonen oppnås normalt gjennom lokal forening/
lag.
Direkte medlemskap kan innvilges av forbundsstyret/forbundskontoret.
Tvist om medlemskap kan påklages til Landsmøtet. PPF består av de til
enhver tid bestemte antall lag og foreninger fordelt på alle politidistrikter
og særorgan. I politidistrikt hvor det er flere lag og foreninger, skal lederne
for disse konstituere seg som en gruppe med en leder når det gjelder
fellessaker som skal tas opp med politidistriktets ledelse.
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Administrasjonsgrenser og institusjoner, jfr. § 3, kan ha egne lokal
avdelinger. Forbundsstyret kan bestemme at en annen inndeling skal
benyttes der dette er ønskelig og hensiktsmessig. En lokalavdeling skal
ha minst 20 medlemmer. Forbundsstyret kan i spesielle tilfeller gjøre
unntak. Forbundskontoret sender ut sin medlemsoversikt pr 01.01 og
30.06 til hvert lag/forening for kontroll/oppdatering og retur.
§ 5 Kontingent
Landsmøtet fastsetter kontingenten. Etterlatte og ektefelle/samboer
betaler ½ kontingent. I særlige tilfeller kan forbundsstyret, etter forslag fra
lokalt lag/forening, frita et medlem for kontingent. For å dekke uforutsette
forpliktelser kan Landsmøtet bestemme ekstrakontingent for en nærmere
fastsatt tid. Personer som får innvilget medlemskap etter 01.07 fritas for
kontingenten for innmeldingsåret. Kontingenten skal være innbetalt til
forbundet innen 31.05. Eventuell restkontingent innen 30.06.
§ 6 Likestilling
Politiets Pensjonistforbund skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig
for å fremme likestillingslovens formål på best mulig måte – jfr.
likestillingslovens § 14. Lag og foreninger som får tildelt flere delegater
til landsmøtet, plikter, så langt det er mulig, å fordele disse i forhold
kjønn og stillingskategori.
§ 7 Landsmøtet
Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet og holdes hvert 2.
år. Tid og sted bestemmes av forbundsstyret, og Landsmøtet innkalles
med minst 6 måneders varsel. Landsmøtet består av representanter fra
de lokale avdelinger. Hvert lag/forening har rett til 1 – en representant
for hver påbegynt 100. registrerte betalende medlem i forbundet.
Representanten(e) skal vare utstyrt med fullmakt underskrevet av to i
styret for laget/foreningen. Fullmaktene sendes organisasjonen innen
den tid som forbundsstyret fastsetter. Fullmaktene kontrolleres av en
fullmaktskomité, valgt av forbundsstyret. Komiteen legger sin innstilling
fram for Landsmøtet til behandling.
Forslag fra lag/forening og direkte tilsluttet enkeltmedlem, må sendes
forbundsstyret senest 3 måneder før Landsmøtet holdes.
Forbundsstyret sender forslag til dagsorden, forretningsorden og
innkomne forslag til lag/forening minst 1 1/2 måned for Landsmøtet
holdes.
Ved avstemning i Landsmøtet har hver representant l - en stemme.
Sakene blir avgjort med stemmeflertall, med unntak av de saker hvor
et bestemt flertall er vedtektsfestet. Ved stemmelikhet er forslaget
forkastet. Forbundsstyrets medlemmer deltar i Landsmøtet med
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tale-, forslags- og stemmerett, men har ikke stemmerett i sak som
gjelder ansvarsfrihet for vedtak i forbundsstyret. Det føres protokoll over
forhandlingene i Landsmøtet.
Landsmøtet skal: 1. ta stilling til representantenes fullmakter, 2. vedta
dagsorden og forretningsorden, 3. velge Landsmøtets dirigenter og
sekretærer. Dirigentene og sekretærene kan ikke være medlem av
forbundsstyret eller av kontrollnemda. Velge 2 representanter som
sammen med dirigenter og sekretærer underskriver protokollen. 4.
behandle og gjøre vedtak i de saker som er ført opp på dagsorden, 5.
fastsette kontingent og vedta budsjett og regnskap, 6. fastsette
økonomireglement, herunder godtgjørelse til tillitsvalgte, skyssog kostgodtgjørelse, 7. avgjøre tvistespørsmål, inkludert tolking av
vedtekter, 8. velge: 8.1. leder, nestleder, sekretær, kasserer, samt 3 – tre
styremedlemmer og 2 – to varamedlemmer til styret, 8.2. leder og 2
medlemmer med to varamedlemmer til kontrollnemd, 8.3. leder og 2
medlemmer med to varamedlemmer til valgkomité, 8.3.1. valgkomiteens
medlemmer kan ikke innstille seg selv til tillitsverv i kompetente organer,
unntatt er som medlem av valgkomiteen, 8.4. leder og 2 medlemmer med
to varamedlemmer til hederstegnutvalg, 9. foreta vedtektsendringer, 10.
vedta normalvedtekt og statutter, 11. vedta handlingsplan for kommende
periode, 12. godkjenne samarbeidsavtaler, jfr. § 3 og § 10 pkt.14, 13.
for øvrig ta seg av alt som følger av at Landsmøtet er organisasjonens
øverste myndighet.
§ 8 Ekstraordinært Landsmøte
Ekstraordinært Landsmøte innkalles av forbundsstyret med minst 14
dagers varsel når spesielle saker gjør det nødvendig, eller lag/foreninger
som dekker minst halvdelen av organisasjonens medlemmer, krever det.
Representasjon til ekstraordinært Landsmøte velges etter § 7.
Ekstraordinært Landsmøte kan bare behandle og fatte vedtak som har
foranlediget innkallelsen.
§ 9 Forbundsstyret
Politiets Pensjonistforbund ledes av et forbundsstyre på 7 – sju medlemmer
med 2 – to varamedlemmer. Forbundsstyret er beslutningsdyktig når
lederen eller nestlederen og minst tre styremedlemmer er til stede. I
tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Dersom både
leder og nestleder har forfall velger forbundsstyret en møteleder. Møte i
forbundsstyret holdes når lederen finner det påkrevet eller når et flertall
i forbundsstyret krever det.
Mindretallet i forbundsstyret har klagerett til Landsmøtet i saker som
angår tvist om medlemskap og tolkningstvister av vedtekter. Det føres
protokoll over møter i forbundsstyret.
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§ 10 Forbundsstyrets oppgaver
1. L
 ede organisasjonens daglige virksomhet i samsvar med vedtekt og
Landsmøtets vedtak,
2. fatte vedtak i alle saker hvor avgjørelsesmyndigheten ikke er tillagt
Landsmøtet,
3. forvalte organisasjonens midler i samsvar med Landsmøtets vedtak,
4. innkalle Landsmøtet til ordinære og ekstraordinære møter, samt
forberede de saker som skal behandles,
5. oppnevne utvalg/komiteer og fastsette deres mandat,
6. fastsette en annen organisatorisk inndeling, jfr. § 4,
7. innvilge direkte medlemskap,
8. frita et medlem for kontingent etter forslag fra lag/forening fastsette
tid og sted for Landsmøtet,
9. fastsette tid og sted for Landsmøtet,
10. fastsette layout og utgi medlemsbladet minimum fire ganger i året,
11. e ngasjere redaktør til medlemsbladet i Landsmøteperioden,
12. u
 tarbeide og revidere instrukser for sekretær og kasserer i samarbeid
med kontrollnemda,
13. engasjere nødvendig kontorhjelp,
14. inngå foreløpige samarbeidsavtaler, jfr. § 3,
15. forbundsstyret kan foreslå andre tema til landsmøtet i tillegg til de
vedtektsfestede sakene.
§ 11 Kontrollnemda
Nemda skal: 1. fungere som et selvstendig uavhengig organ og stå direkte
ansvarlig overfor Landsmøtet, 2. påse at de organisatoriske og økonomiske
disposisjoner er i samsvar med de vedtak som er fattet og forbundets
vedtekt, 3. ha tilsendt dagsorden og protokoll fra styremøtene, 4. være
tilstede når forbundsstyret behandler årsregnskapet, 5. avgi årlig
beretning om driften av forbundet til forbundsstyret samt forelegge
beretningene for Landsmøtet til godkjenning, 6. delta på Landsmøtet
med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
§ 12 Revisjon
Revisjonen i Politiets Pensjonistforbund utføres av registrert revisor.
Forbundsstyret inngår avtale mellom registrert revisor og forbundet.
Revisjon skal foretas i samsvar med lov, forskrift, god revisjonsskikk og
etterlevelse av etiske krav for gjennomføringen. Forbundsstyret utarbeider
årlige regnskap som underskrives og forelegges revisor til godkjenning.
Kontrollnemdas årsberetning skal vedlegges regnskapet før det leveres
til revisor. De årlige revisjonsberetningene i perioden skal forbundsstyret
forelegge Landsmøtet til endelig godkjenning.
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§ 13 Tilsluttede lag/foreningers plikter
De tilsluttede lag/foreninger plikter å innberette til forbundsstyret: a)
hvem som til enhver tid er leder og tillitsvalgte, b) hvem som er valgt som
representant(er) til Landsmøtet, c) årsberetningen, referat fra årsmøtet
og kopi av regnskapet innen 10. mars, d) innen gitte frister svare på
henvendelser fra forbundskontoret. For øvrig vises det til normalvedtekten
for lag/foreninger i Politiets Pensjonistforbund.
§ 14 Uravstemning
Uravstemning skal holdes når Landsmøtet bestemmer det eller når lag/
foreninger som dekker minst halvdelen av organisasjonens medlemmer
krever det.
§ 15 Oppløsning
Politiets Pensjonistforbund kan bare oppløses når Landsmøtet med 2/3
flertall har gjort vedtak om det og etter at medlemmene med 2/3 flertall
ved uravstemning har gitt forslaget tilslutning. Landsmøtet bestemmer
også i tilfelle hvordan organisasjonens midler skal brukes. Midler fra
oppløst lag/forening forvaltes av organisasjonen i 10- ti år. Dersom det
ikke innen denne tid dannes nytt lag/forening, er midlene å betrakte som
organisasjonens.
§ 16 Tilslutning til andre organisasjoner
Politiets Pensjonistforbund kan bare tilsluttes partipolitisk nøytrale
organisasjoner med samme formål. Tilslutning og utmelding av slik
organisasjon krever vedtak av Landsmøtet med minst 2/3 flertall og etter
at uravstemning har funnet sted.
§ 17 Tvister
Tolking av denne vedtekt behandles av forbundsstyret og avgjøres av
Landsmøtet.
§ 18 Vedtektsendring
Endring av denne vedtekt kan bare foretas av Landsmøtet med 2/3 flertall.
Forslag til vedtektsendring fremsettes i samsvar med bestemmelsene i §
7. Det samme gjelder for endring av normalvedtekten.
§ 19 Ikrafttreden
Denne vedtekt er vedtatt i Landsmøtet 6. oktober 1987, og trer i kraft fra
samme dato. Vedtekten er endret i Landsmøtet 2. juni 1993, i Landsmøtet
7. juni 1995, i Landsmøtet 27. mai 1997, i Landsmøtet 24. juni 1999, i
Landsmøtet 13. juni 2001 og i Landsmøtet 17. juni 2003, i Landsmøtet 26.
mai 2009, i Landsmøtet 4. juni 2013 og i Landsmøtet 3. juni 2015.
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