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Har vi borgere den tryggheten som trengs?
BEVÆPNING
AV: JOANNA HVALEN
CAND.MAG. UNIVERSITETET
I OSLO
lært av Monika-saken når det kommer
til hvordan varsler og varslere blir behandlet i praksis. Måten en håndterer
feil og utfordringer på i justissektoren
virker som «kameraderi» på flere av
oss utenforstående. Feil forklares med
eksterne årsaker. Er vi trygg på at de
forklaringer er de rette?
Vi rister på hodet når vi hører USAs
President Trump ønsker å kontrollere
hvem som skal etterforske ham. Her
hjemme hegner vi tilsynelatende om
det samme systemet i justissektoren.
Jeg mener tiden er moden for en gjennomgang. I Høyres valgprogram for
2017 – 2021 går vi til valg blant annet
på at Politiet skal ha gode og effektive
metoder for å bekjempe kriminalitet,
men sikre at politimetoder alltid avveies mot hensynet til personvernet
og rettssikkerheten.
Jeg tenker da at det kan være på
sin plass å starte med en gjennomgang som tar for seg ytringskulturen
i hele justissektoren med erfaringene
hentet fra Monika-saken og øvrige
varslingssaker, og se på om det integrerte politi- og påtalesystemet vi
har er en ulempe. Kan det svekke
rettsikkerheten?

vel ansett institusjon i landet. POD har på
sin side, hittil slitt med å oppnå noen form
for anerkjennelse.
Det polititilbudet POD nå fremmer,
vekker ikke begeistring hos publikum eller politikere, men POD vet selvsagt best.
Når reformen etterhvert viser seg å ikke
fungere som forespeilet, vil manglende
ressurser, som vanlig, være forklaringen,
for ikke å si unnskyldningen, vi vil få høre.
Dette til tross for at redusert ressursbehov i utgangpunktet var et motiv for å
iverksette reformen. Unødvendig husleie
for lensmannskontor skulle opphøre. Et
direkte skamløst og uanstendig argument
når en har sett lokalene POD har fått i stand
til bruk for egen ressursslukende stab på
Majorstuen.
Jeg formoder at flere har oppfattet den
ensidig negative nyhetsstrømmen fra landets politiledelse, og jeg finner det naturlig
å spørre, er det flere enn jeg som undres
hvor vi er på veg?

D

et står i aviser fra tid til
annen at politiet skyter seg
selv i foten på lensmannskontorer omkring i landet.
At de ikke klarer å håndtere
våpen. For ikke lenge siden mente Knut
Smedsrud i Politidirektoratet, forhenværende forsvarer til Hell's Angels i en
mafiasak, at politiet ikke må bevæpnes.
Det sto i avisen at han er imot generell
bevæpning i politiet.
Vel, senest 6. juni ble en terrorist
skutt av politiet foran Notre Damekatedralen i Paris. I London tok det kun
8 minutter fra bildrap og knivstikking
av forbipasserende voksne og barn som
hygget seg, til mordere ble tatt.
Om han Knut var der, uten pistol,
og først måtte sende søknad om bruk
av våpen, hvor hadde han vært nå? På
likhuset!
Jeg vil ikke dit. Jeg vil at politiet har
det som trengs for å sikre oss trygghet
i uhyggelige tider, der tenåringer og
deres mødre blir drept på konsert.
Verden forandret seg, uskyldens tid
er forbi. Ja til bevæpning av politiet! For
hvis man ikke har tenner, så blir man
spist av rovdyr som lurer omkring. Og
de er uhyggelig nært.

TRYGGHET: Artikkelforfatteren sier tiden er inne
for fast bevæpning av politiet.

Det kunne vært av interesse å få kjennskap til hvordan utsiktene er i noen
nabodistrikter. Til tross for at Grane
og Hattfjelldal lensmannskontor ikke
har vært bemannet på lang tid, skal det
visstnok bestå! Både i Lurøy og Træna og
i Nesna er det bestemt at lensmannskontorene skal bestå. Men, hva innebærer
dette egentlig? Hvilken bemanning og

Når Politidirektoratet
(POD) i lang tid har satset
på å avlive den norske
lensmannsinstitusjonen, vil
jeg ikke utelukke at sjalusi
kan være en drivkraft.

Jeg vil at politiet har det
som trengs for å sikre oss
trygghet i uhyggelige tider,
der tenåringer og deres
mødre blir drept på konsert.

publikumstilbud kan imøtesees? Får
disse distriktene beholde sin lensmann,
eller blir det bare et deltidsåpent kontor
i hvert distrikt?
Det er en påfallende mangel på info i
denne sammenheng, og journalister i distriktsaviser som utgis i distriktssentra, har
selvsagt ikke interesse av å få fram fakta.
Ut ifra det som tidligere er lekket fra
POD, kan vi komme til å erfare at to tilsatte
i Rana sendes til å betjene Nesna to dager
og deretter Lurøy og Træna to dager. Disse
vil selvsagt ha adresse i Rana, og dit vil
også skatt bli betalt. En åpenbar sentralisering fullstendig uten noe positivt for
ytterdistrikter.
Da Kjell Aukrust skrev Soga om Guringuten og Hjalte, ble kapitlene vanligvis
avsluttet omtrent som følger: No vert det
spanande. Fylg me i neste bolken.
Jeg håper folk vil følge med og vise litt
interesse for utviklingen av vårt politi og
da særlig nærpolitiet.
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SIGVE SIER
AV: SIGVE BOLSTAD
Leder i Politiets Fellesforbund

Må samle krefter til
en krevende høst

N

å er sommeren endelig her, og
jeg håper alle bruker tiden til å
lade batteriene godt etter en krevende vår med store omstillinger
i forbindelse med politireformen.
Dette arbeidet vil fortsette til høsten, og vil fortsatt kreve mye av oss som etat.
I tillegg til reformarbeidet vil store arrangement som Sykkel-VM i Bergen prege etaten til
høsten. Som syklist og sykkelentusiast er jeg
veldig glad for at VM skal arrangeres i Norge,
men i politiet, med pressede ressurser, omorganisering og allerede mye overtidsbruk, blir
VM et sår. Politiets Fellesforbund ønsket å bidra
til et godt og trygt sykkel-VM,
men tilbudet fra Politidirektoratet er dessverre et diktat der
POD kynisk utnytter retten til
å beordre politifolk til et slikt
ekstraordinært arrangement.
Jeg mener det er svært uklokt.
Vi går også inn i et stortingsvalg til høsten, og dette vil selvfølgelig prege arbeidet i forbundet. Uansett om det blir den
sittende regjeringen som fortsetter eller om vi
får en ny regjering fra høsten av, må vi jobbe for
at det blir en reell forståelse av hvor viktig kriminalpolitikken er for samfunnet, og ikke minst å
få de rammer som gjør at våre medlemmer best
kan gjennomføre sitt samfunnsoppdrag.
Det er lett å komme med politiske løfter, men
ikke like lett å gjennomføre. Vi i PF kommer
ikke til å falle for eller akseptere valgflesk som
politikerne verken har mulighet eller vilje til å
gjennomføre etter valget.
Fra Politiets Fellesforbund får dagens regjeringen terningkast 5 på intensjoner. Men gjennomføringen halter og dermed blir det bare 3 for
praksis. Regjeringen har forstått den vanskelige
budsjettsituasjonen i politiet og forsøkt å levere
på det, blant annet gjennom bevilgningen på
295 millioner i statsbudsjettet, direkte ut til
distriktene. Imidlertid kreves det langt større
bevilgninger for å gjennomføre historiens største

politireform, både når det kommer til budsjett
og menneskelige ressurser.
Da jeg satt på fremste rad under avslutningen
til våre dyktige nyutdannede fra Politihøgskolen
gjorde jeg meg noen tanker om deres fremtid. Jeg
håper politikerne også forstår hvor viktige disse
unge menneskene er for samfunnet, og sørger
for at det er penger nok til å ansette alle innen
utgangen av året, slik som lovet. Vi må fortsatt
jobbe for å nå målet med to polititjenestemenn
per tusen innbygger, og skal vi nå det målet må
de nyutdannede få jobb, nå og fremover.
Hvordan valget vil prege den resterende gjennomføringen av politireformen, og om det faktisk vil bli en nærpolitireform
til slutt, er noe vi i PF vil følge
opp blant annet under politiske
debatter under Arendalsuka i
august.
Endring må til, og det er vi
positive til, men det må legges
til rette slik at endringene faktisk er til det bedre, og ikke bare
endring for endringens skyld.
Også innad i Politiets Fellesforbund er det endringer på gang. Etter 14 år
i forbundet har vår kommunikasjonssjef, Gry
Jorunn Holmen, valgt å takke for seg. Gry Jorunn
har et ekte PF-hjerte og har alltid satt organisasjonen foran seg selv. Jeg synes det er veldig synd
at hun nå velger å slutte, men ønsker henne all
mulig lykke til i den nye jobben hun nå skal
inn i. PF kommer til å savne det engasjementet,
kompetansen og innsatsen hun har tilført organisasjonen gjennom mange år.
Forbundskontoret har også ansatt Per Erik Ommundsen som fast generalsekretær i PF. Han har
vært konstituert i stillingen siden august 2015,
og har gjort en veldig god jobb den tiden. Det
var mange sterke søkere til stillingen, men jeg
er sikker på at Per Erik er helt riktig med tanke
på veien videre og de oppgaver og utfordringer
vi har foran oss.
Med ønske om en riktig god sommer.

Det er lett å komme
med politiske løfter,
men ikke like lett
å gjennomføre
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POLITIJUSS
AV: KAI SPURKLAND
Politiadvokat OPD/phd-stipendiat PHS

Politiets håndtering av
høyreekstreme grupper
«Den Nordiske motstandsbevegelsen» (DNM) er en av flere høyreekstreme
grupper i vekst i Norge. Mange opplever DNMs aktiviteter som skremmende
og ønsker at politiet skal gripe inn. Når og hvordan kan politiet gripe inn
mot slike grupper?

S

like grupper opererer ofte i en gråsone
mellom det lovlige og det ulovlige. På den
ene siden har de – innenfor rammene av
ytringsfriheten – rett til å ytre seg selv om
budskapet kan oppleves provoserende og
skremmende. Politiet har også en plikt til å bidra til
at de kan ytre seg, se politiinstruksen § 8-5.
På den annen side har politiet en generell plikt
til å avverge, stanse og eventuelt etterforske ordensforstyrrelser og straffbare handlinger.
En særlig utfordring er aksjoner og ytringer med
budskap i gråsonen mellom straffbare hatefulle ytringer (strl. § 185) og ytringer
vernet av ytringsfriheten. Symbolbruk (eksempelvis hakekors,
nazihilsen, .o.l) er alene neppe
tilstrekkelig til å rammes av
strl. § 185, men vil veie tungt
i totalvurderingen av om et
utsagn omfattes av bestemmelsen. Generelt har politiske
meningsytringer et sterkere
vern enn ren sjikane.
Det at ytringene oppleves
provoserende og krenkende er
ikke alene nok, det kreves at den innebærer en grov
nedvurdering av en gruppes menneskeverd. Oppfordring til vold vil normalt være et brudd på § 185.
Et spørsmål er hva politiet kan gjøre når en høyreekstrem gruppe varsler at de skal ha en offentlig
politisk markering? Det er ikke søknadsplikt for politiske markeringer, men det skal sendes melding til
politiet i forkant, se pl. § 11. Hvis politiet ikke forbyr
markeringen, kan den lovlig gjennomføres.
Meldeplikten krever et minimum av volum på
markeringen. To personer som går rundt og deler ut
løpesedler vil neppe ha meldeplikt, men hvis det er

flere eller de bruker effekter som lydanlegg, bannere
eller bukker vil de som hovedregel ha meldeplikt.
Politiet kan ikke stanse en markering alene fordi
den ikke er forhåndsmeldt. Det må foreligge en saklig
grunn til det. Det at markeringen ikke er forhåndsmeldt vil imidlertid senke terskelen for å avbryte
markeringen.
Politiet kan bare forby markeringer når det er
grunn til å frykte alvorlige ordensforstyrrelser, eller formålet som fremmes i markeringen er ulovlig.
Terskelen for å forby demonstrasjoner helt er meget
høy, men politiet har adgang til å sette vilkår.
Fordi høyreekstreme grupper har et meget kontroversielt
budskap og tilknyttet miljøer
med voldshistorikk vil det være
adgang til å sette strenge vilkår
for gjennomføring. Vilkårene
må være nødvendige og ikke
uforholdsmessig begrensende
på ytringsmuligheten. Vilkårene kan knytte seg til tid, sted,
varighet, effektbruk (høyttalere
ol), gjenstander (forbud mot alt
som kan brukes til slag, kast
mv), krav om kontaktperson mv. I tillegg er det et
generelt forbud mot maskering (pl. § 11).
Brudd på vilkårene vil, med mindre de er helt
bagatellmessige, normalt føre til at politiet kan avbryte markeringen.

Det at ytringene oppleves
provoserende og krenkende
er ikke alene nok, det
kreves at den innebærer
en grov nedvurdering av
en gruppes menneskeverd.
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ANMELDT

ORIGINAL KRIM
FRA POLITIMANN
AV: SVEN ARNE KJEPSO

K

ollega fra Krimvakta i
Oslo Erik Husby Sæther
har skrevet sin roman
nummer fire, som ble utgitt på Cappelen Damm
forlag tidligere i år. Den
heter «Det blå barnet», og er den første boka jeg leser av Sæther.
Sæther har studert kriminologi før
han begynte i politiet, og forutsetningene for å skrive troverdig om kriminalitet og etterforskningen av denne
er altså usedvanlig gode. Boka har
med rette høstet
ros fra andre anmeldere fordi den
oppleves som realistisk og troverdig.
Etter hvert begynner vi å få en del
kriminalforfattere
som har bakgrunn
fra politi, påtalemyndighet eller
tilsvarende, og det
er både hyggelig og
bra for sjangeren.
Historien i «Det blå
barnet» er fortalt
på en ganske original måte, med to parallellhandlinger som (selvsagt) veves
i hverandre på slutten. Den ene delen
av handlingen er bygget opp som en
klassisk beretning om etterforskeren
som forsøker å løse en sak, mens den
andre halvdelen tar utgangspunkt i
den samme etterforskerens forfedre
100 år tidligere. Beretningen er spennende, og særlig delen som utspiller

seg i arbeidermiljøet i Kristiania tidlig
på 1900-tallet er ganske gripende
lesning.
Den som utgir kriminalromaner i
Skandinavia stiller i et tøft startfelt.
Målestokken blir etablerte forfattere
som Leif GW Persson og Jo Nesbø, og
det er veldig tøff konkurranse. Dessverre er det ikke nok med realistiske
beskrivelser av etterforskning og en
original ide for handlingen. Karakterene i boka får ikke dybde nok til å
bli så troverdige som en virkelig god
roman krever, og
det er synd. Det
er en ganske formidabel oppgave
å fylle mange rollefigurer over en
handling på 100
år, og for min del
kunne boka godt
vært lenger. Kanskje hadde det
nødvendig for å
fylle karakterene
ordentlig.
Det er en ingen dårlig bok, og
tross noe overfladiske personskildringer er boka såpass spennende at
den er vanskelig å legge fra seg. Det
er ingen dårlig attest.

Beretningen er
spennende, og særlig
delen som utspiller
seg i arbeidermiljøet
i Kristiania tidlig på
1900-tallet er ganske
gripende lesning.

FAKTA:
Tittel: Det blå barnet
Forfatter: Erik Husby Sæther
Forlag: Cappelen Damm
Pris: 379 kroner
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ANMELDT

NYTTIG LESING FOR
POLITILEDERE
AV: RUNE GLOMSETH

P

rofessor Jan Ole Vanebo
har gitt ut boka «Ledelse
og ledelsespraksis i det
offentlige – veikart til
ledelseslisens». Sterk ledelseskompetanse i hele
ledelsessystemet er Vanebos klare
anbefaling.
Boka bidrar med
et helhetsperspektiv. Den har de tre
faglige pilarene
Chester Barnard,
Philip Selznick
og Erik Johnsen.
Vanebos erfaring
som leder, lærer,
konsulent og organisasjons- og ledelsesforsker, preger
boka. Et hovedperspektiv i boka er
samspill mellom ledelsesteori og ledelsespraksis. Dette kan gi politiledere
et utgangspunkt til å finne sin egen
ledelsesfilosofi og videreutvikle sin
egen ledelsespraksis.
Boka har fire deler. Del 1 – prologen på sykkelspråket – omfatter samfunnsoppdraget og nye krav til styring
og ledelse. Her tydeliggjør forfatteren
kravene til ledelse i staten. Dette angår selvsagt også politiledere.
Del 2 tar for seg ledelse, lederskap
og ledelseskompetanse. Forfatteren
peker på at ledelse er en selvstendig
funksjon som må ivaretas.
Del 3 omfatter ledelse og ansvarlig
lederskap, og del 4 inneholder ledelse
og kreativt lederskap.
For å møte de utfordringer ledere

i det offentlige står overfor foreslår
Vanebo et veikart til ledelse. Han foreslår også at det bør komme fram til en
ledelseslisens. Det handler om å styrke
ledelseskompetansen ved å lage et
sterkere samspill mellom ledelsesteori og ledelsespraksis. Ved å styrke
dette samspillet
mener forfatteren
at ledere og hele
ledelsessystemet
kan styrke sin
ledelsespraksis.
Ledelseslisensen
omfatter kompetanse om organisasjoner, de sentrale faktorene
slike systemer består av, ledelse, ledelsesprosesser, interne og eksterne
interessenter. Samlet bidrar dette til
en helhetlig forståelse av ledelse.
Lederskap dreier seg om mål,
oppgaver og resultater. For å oppnå
effektiv og god ledelse må hele ledelsessystemet samspille. Ledelseskompetanse dreier seg om tre former
for ferdigheter: Konseptuelle, tekniske
og atferdsmessige.
Politireform er krevende for ansatte
og ledere. Denne boka vil være et praktisk bidrag for politiledere til å møte
de utfordringer de møter og skal løse.
Boken er praktisk og lettlest. Den
bidrar med kunnskap, økt bevissthet
og konkrete innspill til utvikling av ledelseskompetanse både hos individer
og for ledelsesgrupper.

Et hovedperspektiv
i boka er samspill
mellom ledelsesteori
og ledelsespraksis.

FAKTA:
Tittel: Ledelse og ledelsespraksis i det offentlige
Forfatter: Jan Ole Vanebo
Forlag: Universitetsforlaget
Sider: 211
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POLITIETS VERDEN

Oppdrag: Naken kvinne. Med øreklokker.
AV: TOM KENNETH AAKENES, AGDER POLITIDISTRIKT
Noen oppdrag har en inngang du ikke tror er mulig.

P

raksisåret hadde akkurat begynt og jeg hadde mine første
vakter en nattevakthelg ved
Sentrum politistasjon i Oslo.
Det var natt til mandag. I bilen
var det to veiledere og vi to
studentene, og vi kjørte med kallesignalet
S21.
Noe riktig hadde vi nok gjort, for vi ble
plassert i fremsetene denne vakten. Jeg
satt som pikett. Ute i natten kom følgende
beskjed fra operasjonssentralen:
«S21, det er 01. Langs på St. Hanshaugen
skal det gå en naken, kortvokst, mørkhudet
kvinne. Hun skal støtte seg på krykker, og
kun være iført bleie og øreklokker. Jeg ville
ikke sendt dere dit i utgangspunktet, dette
blir for spesielt. Men nå har jeg fått flere
meldinger på det samme.»
Nå har jeg vært pappa lenger enn jeg har

SNUTERUTE

vært politi, og jobbet mye før jeg begynte
i politiet, så jeg var overbevist om at dette
var en slags form for «practical joke» fra de
to veilederne i baksetet.
Jeg kvitterte oppkallet og sa at vi skulle
kjøre opp. Vi var rett ved
Bislett stadion, så det
var kort vei til stedet.
Men før vi kom frem,
kom det en ny melding
over sambandet. Det
var divisjonslederen
fra Manglerud. Han var
tilfeldigvis i området, og hadde funnet den
omtalte kvinnen. Han ønsket at vi skulle ta
over. Jeg for min del begynte å lure på hvor
mange de faktisk hadde involvert i denne
spøken, for jeg trodde fortsatt ikke på det.
Men, da vi kom fremt til angitt sted stod

det faktisk en kortvokst mørkhudet kvinne,
som støttet seg til krykker der. Kun iført
bleie og øreklokker. Meldingen viste seg å
være sann.
Vi pakket henne etter beste evne inn i ett
teppe, og løftet henne
varsomt inn bak i celledelen av bilen hvor hun
satt sammen med min
veileder.
Den unge kvinnen ble
kjørt til en institusjon
like i nærheten. Etter
denne natten som politistudent, har jeg siden
ikke tvilt på oppdragene
som kommer fra operasjonssentralen.

Langs på St.
Hanshaugen skal det
gå en naken, kortvokst,
mørkhudet kvinne.

Til å ta historiestafetten videre utfordrer jeg
den selvutnevnte Prinsen av Persia, Kaveh R
Mokri til å komme med neste historie.

POLI-10
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AVSNITT FOR PURKEN
Avsnitt for Purken: Politiforums Faglige Utvalg. Utvalget
som slår til mot vissvass og merkelige politisaker i media.
Finner du noe pussig, send oss linken, eller en scannet kopi
til redaktor@pf.no. Redigeres av: Stig Kolstad.

«Seksjon for politiblikk på pressen»

TROPPEN TIL NYTTE

Troppen har gått inn i leddet for forsyning av IP4mannskper, og dette er oppdrag operatørene ser ut
til å takle på en svært tilfredsstillende måte.
(Budstikka)

TUNGT BEVÆPNET
JURIST

Det blir nok en diskusjon i ettertid i hvor stor grad det
er ønskelig, nødvendig og forsvarlig at jourhavende går
ut i gaten og plaffer ned folk.
(Stavanger Aftenblad)

FÅR KJØREFORBUD

Felles enhet for Politihumor har kommet frem til at
denne bilisten ikke lenger får lov til å kjøre E39 med den
aktuelle bilen, da den åpenbart ikke lar seg styre forbi
tunet til Britt.
(Fædrelandsvennen)

HVA MED POLITIFOLK?

Disse søksenhetene er vel og bra, men neste gang foreslår vi
at også politifolk får delta i søket.
(ABC Nyheter)

FAKE NEWS

Er det noen som åpenbart surrer rundt med alternative nyheter,
så må det vel være Trump?
(Dagbladet)

Finner du noe pussig, tips oss på redaktor@pf.no
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VI GRATULERER!
JUBILANTER I AUGUST
ALDER

ETTERNAVN

FORNAVN

FØDT

LOKALLAG

ALDER

ETTERNAVN

FORNAVN

FØDT

LOKALLAG

50

Aas

Kristine Erikse

14.08.1967

Øst

50

Sørum

Unn Kristin

12.08.1967

Øst

50

Aksnes-Øystese

Laila Sølvberg

15.08.1967

OPF

50

Ulvin

Arne Henrik

20.08.1967

Trøndelag

50

Barlaup

Trond Egil

11.08.1967

Sør-Øst

50

Walle

Svein Gøran

29.08.1967

Øst

50

Bendiksen

Ann-Kristin

30.08.1967

Øst

50

Wergeland

Trude Aina

12.08.1967

Vest

50

Bolset

Ingvild

20.08.1967

Sør-Øst

60

Alver

Lasse Ottar

18.08.1957

OPF

50

Didriksen

Kenneth

06.08.1967

OPF

60

Amundsen

Stein

27.08.1957

OPF

50

Eliassen

Lars Jostein

23.08.1967

Øst

60

Augestad

Per Magne

27.08.1957

Sør-Vest

50

Fagerli

Kjersti Thallau

28.08.1967

Øst

60

Bekkelund

Kåre

29.08.1957

Sør-Vest

50

Fjøsna

Lisa Øyen

14.08.1967

PFK

60

Flatekval

Mona Beate

10.08.1957

Øst

50

Frøland

Marianne Nordås

17.08.1967

Møre og Romsdal

60

Furseth

Liv Karin

31.08.1957

Vest

50

Gjøvåg

Nils Jarle

29.08.1967

Vest

60

Hansen

Bjørg Lisbeth

23.08.1957

Finnmark

50

Gundersen

Signe Kamilla G

06.08.1967

OPF

60

Hustoft

Niljann

09.08.1957

Sør-Vest

50

Hauge

Magni Karin Hau

29.08.1967

Sør-Vest

60

Mausethagen

Unni

14.08.1957

Innlandet

50

Hauger

Linn

20.08.1967

Øst

60

Nilsen

Svein Tore

08.08.1957

Finnmark

50

Hole

Dag-Arne

10.08.1967

OPF

60

Nordli

Per Asle

18.08.1957

Sør-Øst

50

Høgvard

Trine

14.08.1967

Sør-Øst

60

Rossavik

Erling

25.08.1957

Sør-Vest

50

Jørgensen

Unn

27.08.1967

Sør-Vest

60

Sletbak

Sigrid

31.08.1957

Øst

50

Knudsen

Hanne Suzanne

12.08.1967

OPF

60

Stavheim

Geir Olav

04.08.1957

Innlandet

50

Lundberg

Stig

01.08.1967

Politihøgskolen

60

Stokkan

Bjørn Joar

06.08.1957

Trøndelag

50

Ohma

Jane Svanhild R

21.08.1967

Vest

60

Sumstad

Helge

12.08.1957

Trøndelag

50

Oseid

Anlaug

13.08.1967

Trøndelag

60

Sørhusbakken

Geir Ole

24.08.1957

Innlandet

50

Pettersen

Mette Elin

03.08.1967

Nordland

60

Tveiten

Olav Jr

06.08.1957

Sør-Øst

50

Stepperud

Lars Olav

15.08.1967

Innlandet

60

Tømmerås

Terje

31.08.1957

Trøndelag

50

Ståland

Ingvill Lie

02.08.1967

Sør-Øst

60

Øye

Jorunn Merete D

29.08.1957

Trøndelag

50

Sæther

Rigmor

03.08.1967

Innlandet

70

Mikaelsen

Gunvor

11.08.1947

Agder

50

Sørensen

Jarle

24.08.1967

Sør-Øst

70

Skatter

Liv

25.08.1947

Øst

Men hvis du vil ha en opptur:
snu bladet og begynn forfra!
SIDE 10-21

Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet øker mest blant politifolk.
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|

L Ø S S A L G

K R

6 5 , -

|

N R

0 6 / 0 7

NED
OG

✃

0 5 . 0 7 . 2 0 1 7

... AKKURAT SOM POLITIKKEN
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Erna Solberg og Høyre synker mest blant politifolk.
SIDE 10-21

LIVET GÅR LITT

✃
POLITI-TAPEREN
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HAR DU BÅT?
HAR DU FORSIKRET DEN?
Forsikring er ikke påbudt på vannet.
Men kommer du ut for en ulykke kan
det koste deg dyrt!
Reglene er helt annerledes for båt
enn for bil. Tenk deg at en annen båt
kjører på båten din. Sannsynligvis må
du betale din egen skade, selv om den
andre har skylden.
Urettferdig? Vel, sånn er reglene.

Båtsesongen er nå i full gang. Hvorfor
ikke være på den trygge siden?
PF Forsikring tilbyr meget gode
og rimelige båtforsikringer!
Velg båtforsikringen som passer
deg og din båt:
• Ansvarsforsikring
• Delkasko
• Kasko
• Kasko Pluss

Kontakt oss: 23 16 31 00 | forsikring@pf.no | pf.no/forsikring

Les mer om
båtforsikringene
eller ring oss !

Returadresse: Politiets Fellesforbund, Møllergata 39, 0179 Oslo

SIDE 10-21

Er du avhengig av inntekten din?
Erna Solberg og Høyre synker mest blant politifolk.

POLITI-TAPEREN

De fleste som blir uføre ønsker å leve livet
omtrent som før. Holder økonomien til det?
Hvis ikke, bør du kontakte oss mens du fortsatt
er frisk.

PF Forsikring har sannsynligvis de rimeligste
forsikringene for å beholde levestandarden din,
også som ufør.
PS: Ektefelle/samboer
kan også kjøpe disse
forsikringene!

KONTAKT OSS I DAG!

✃

Dette får du fra NAV og SPK som ufør.

Summene er ca-tall og forutsetter
at du har full opptjening.

Tjener du 400 000, får du 299 000.

Summene er også avhengig av
alder.

Tjener du 500 000, får du 368 000.

Les gjerne mer på SPK's sider:
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Tjener du 600 000, får du 437 000.
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Kontakt oss: 23 16 31 00 | forsikring@pf.no | pf.no/forsikring

