VI GRATULERER!

JUBILANTER I MAI
ALDER

ETTERNAVN

FORNAVN

FØDT

LOKALLAG

ALDER

ETTERNAVN

FORNAVN

FØDT

LOKALLAG

50

Aarstad

Atle Henning

13.05.1968

Sør-Vest

50

Selebø

Svein Ove

03.05.1968

PF PIFT

50

Berge

Karin

23.05.1968

Trøndelag

50

Stølen

Laila Pedersen

19.05.1968

Sør-Vest

50

Buvarp

Anders Godtfred

31.05.1968

Øst

60

Andersen

Ove Johan

24.05.1958

Vest

50

Ekaas

Eilif

03.05.1968

Assosiert medlem

60

Bergseth

Knut Tønder

16.05.1958

Nordland

50

Engelstad

Grethe Cecilie

30.05.1968

Øst

60

Bjørnødegård

Grethe Nysveen

13.05.1958

Innlandet

50

Evensen

Odd Børre Hartl

04.05.1968

Finnmark x

60

Espeland

Egil Olav Kjønn

23.05.1958

Sør-Vest

50

Gramstad

Gard

30.05.1968

OPF

60

Gustavsen

Mette Gro Dokke

29.05.1958

Sør-Øst

50

Holseth

Jonny

19.05.1968

OPF

60

Hage

Anders Endre

08.05.1958

OPF

50

Hovstein

Kristine Høgsbe

11.05.1968

Møre og Romsdal

60

Isehaug

Rigmor

06.05.1958

Vest

50

Hægeland

Øyvind

21.05.1968

Agder

60

Reisæter

Odd Olav

08.05.1958

Sør-Vest

50

Håpnes

Liv-Marit

19.05.1968

Nordland

60

Røed

Freddy

31.05.1958

Innlandet

50

Lothe

Geir

31.05.1968

Sør-Øst x

60

Sivertsen

Rune

19.05.1958

OPF

50

Matre

Øyvind

02.05.1968

PF Kripos x

60

Thorsen

Sissel Helen

27.05.1958

Trøndelag

50

Nonstad

Arild

29.05.1968

Sør-Øst x

60

Thyholt

Gunn Peggy

13.05.1958

Trøndelag

50

Nymoen-Jahren

Randi

05.05.1968

Øst

70

Aasen

Ragnhild

03.05.1948

Sør-Øst

50

Nystad

Sverre Magnus

02.05.1968

Trøndelag

70

Gundersen

Wenche Bye

25.05.1948

Sør-Øst

50

Pfeltz

Lorraine Elizabeth

16.05.1968

OPF

70

Rønning

Bjørg

29.05.1948

Øst

50

Sandtorv

Line Emmerenze

15.05.1968

OPF

POLITIFORUM
TAR SAKEN!

Politiforum er et uavhengig organ som dekker politisaker fra hele landet. Her er et knippe artikler vi har skrevet de siste årene
- kanskje din sak blir den neste?
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NÆRPOLITIET

HELTENE
på Finnmarksvidda

OVERGREPSBØLGEN

Under ekstreme værforhold berget redningsmannskaper livet
til en værfast skiløper på Finnmarksvidda. Politifolkene takker
lokalkunnskapen for at det gikk bra – og i media blir de skamrost.
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REISETID

368

Foto: Anders Finsland

10

Bare i Oslo laster 500 unike IP-adresser ned
seksuelle overgrep mot barn over internett
hver måned. Bølgen av overgrep mot barn
på nett skyller over politiet, utsetter
andre alvorlige saker og rammer de
ansatte. Politiet må tenke nytt.

TEKST: Erik Inderhaug FOTO: Privat

TEKST OG FOTO: Torkjell J. Trædal

Mons Klaussen, Svolvær

SAKER MED DOKUMENTERTE SEKSUELLE OVERGREP
MOT BARN I OSLO POLITIDISTRIKT:

I tur og orden har de forsvunnet, politipostene i Oslo.
Ved årsskiftet var det kroken på døra for politiposten på
Holmlia – den siste av hovedstadens egne, små
«lensmannskontorer».
TEKST: Erik Inderhaug FOTO: Sverre Chr. Jarild og Erik Inderhaug
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Foto: Hanne Stedje

FOR ALLT ID!
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39

Foto: Jan-Ove Fossli

Her er politihistoriene som kan

ENDRE NORSK
ARBEIDSLIV

DEN SISTE
UTPOSTEN

I framtida kan kanskje norske arbeidstakere
håpe på mer overtidsbetaling og mer hvile.
Det kan de i så fall takke politifolk for.
TEKST: Torkjell Trædal og Ole Martin Mortvedt

TOSPANN: Politibetjent Daniel Boberg Leirbakken og
politiførstebetjent Torbjørn Berg reddet en værfast
skiløper under ekstreme værforhold. Sammen med
mannskaper fra Røde Kors fikk de mannen ned i live.
STREET SMART: Etter en mannsalder på den
lokale politiposten, vet «alle» på Holmlia
hvem John T. Vee er. På vei gjennom senteret
kommer mange bort for å slå av en prat.

Politiforum nr. 3, 2018
10

Politiforum nr. 2, 2018
11

BEVÆPNING

LANGT FRA
TREFFSIKKER
NOK
Endelig skulle Norge få en grundig gjennomgang av om
politiet burde bevæpnes eller ikke. Men nå kommer

kritikken mot Bevæpningsutvalgets rapport: Den overser
politifolks meninger, vektlegger ikke ansattes

sikkerhet nok og er ikke egnet til å trekke konklusjoner.
TEKST: Torkjell Trædal og Ole Martin Mortvedt FOTO: Torkjell Trædal

Politiforum nr. 11, 2017

2016

2017
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11

SANNHETEN
OM DEN NORSKE

10

11

Finnmark

Da operasjonssentralen i Hammerfest ble lagt ned, fikk de to
operasjonslederne tilbud om jobb i Kirkenes. Mellom hjem og
jobb er det 48 mil.

2
BARE

Vi oppfatter 1,29 som altfor
lite og vi er per nå langt
unna å nå målet.

Oslo

21. FEBRUAR
Ved Dombås tar de av på E39 i retning
Ålesund. På veien passerer de flere
bomstasjoner. Før de kommer fram til
Ålesund, tar de så av sørover mot Ørsta
og Volda, og videre inn i Sogn og Fjordane.

Vågstranda
Ålesund
Ørsta
Volda

Dombås

Stryn

21. FEBRUAR
Rumenerne forlater leiligheten i Oslo, og
kjører E6 oppover Gudbrandsdalen. Ved
Sjoa blir de registrert når de passerer en
bomstasjon.

Nordfjordeisd
Lom

99

Sandane

21. FEBRUAR
Rumenerne blir registrert på vei
gjennom en bomstasjon ved Førde.

Skei

Sjoa

Førde

Skulle raide Norge –

22. FEBRUAR
Rumenerne ender etter
hvert opp i Skei i Sogn og
Fjordane, hvor de forsøker
seg på nok en minibank.
Sannsynligvis skjer
dette natt til 22. februar,
men også dette forsøket
mislykkes. Senere denne
dagen reiser rumenerne
videre til Stryn.

17. FEBRUAR
I en leid Airbnb-leilighet finner rumenerne en verktøykasse. Denne tar de
med seg videre.

23. FEBRUAR
En patrulje fra Gudbrandsdalen har fått signalement
på de mistenkte og bilen
de kjører. Klokka er 04.58
når patruljen stopper en
hvit Suzuki Vitara i Lom.
Der blir de tre rumenerne
pågrepet og senere varetektsfengslet.

17. FEBRUAR
Rumenerne stanser på Bauhaus
på Liertoppen.
Her handler de
verktøy for 755
kroner.

Et lite lensmannskontor i Sogn og Fjordane klarte det politiet
i en rekke europeiske land ikke fikk til. De stoppet røverbanden.
TEKST: Erik Inderhaug FOTO: Erik Inderhaug og politiet

av 12 distrikter ligger
over den nasjonale
politidekningen på
1,83 politifolk per
1000 innbyggere.
De andre er langt unna
det nasjonale målet.

Politiforum nr. 10, 2017

23. FEBRUAR
Natt til 23. februar forsøker rumenerne
seg på den femte minibanken i Norge.
Først sprayer de overvåkningskameraet med maling. Da alarmen går,
trekker rumenerne seg tilbake. Når
politiet ankommer, kjører de ut av
bygda i retning Strynefjellet. Der blir
bilen deres etter hvert observert av
brøytebilmannskaper.

BLE STOPPET
I STRYN

I flere år har målet om to politifolk per tusen innbyggere vært styrende for
utviklinga av norsk politi. Politiet ligger an til å nå målet – på papiret.

V

11

NÆRPOLITIET

TEKST OG FOTO: Torkjell J. Trædal

TEKST: Torkjell Trædal og Liv Rønnaug Bjerke Lilleåsen

10

Politireformen gjorde
at Asgeir og Jan-Olav
ble samboere

POLITIDEKNINGEN

Magne Knudsen, Øvre Årdal

Politiforum nr. 12, 2017

OMSTILLING

i er i år 2020. Politidirektøren legger en skrivning ligger an til å representere hver tusende
varm hånd rundt justis- og beredskapsmi- innbygger, lene seg tilbake i sofaen og være trygg på
nisterens lett skjelvende lanke. Sammen at de har to politifolk til å passe på seg?
holder de i en nypusset, blank kakespade.
De holder den med spissen ned, akkurat VARIERENDE POLITIDEKNING I DISTRIKTENE
så truende som en kakespade kan være, Vi løfter blikket og ser ut av Oslo, politidistriktet med
et par centimeter over marsipanlokket på kaken som 2,37 politifolk per tusen innbyggere allerede i andre
står på bordet foran dem. Marsipankaken er formet halvår 2017. Men vi trenger ikke speide langt for å se
som et stort totall. Sammen kikker de opp i kamera- at ikke alt er som i hovedstaden.
linsene og smiler i blitsregnet.
Ser du vestover, til Sør-Øst
Denne dagen har de sett fram
politidistrikt som er landets
nest mest folkerike, er tallet
imot i flere år. For omsider er
bemanningsmålet nådd. Nå
mye lavere. Bare 1,49. Ser du til
har Politi-Norge nådd det store
Øst politidistrikt, med omtrent
målet om to politifolk per tulike mange innbyggere, er tallet 1,54. Og sånn fortsetter det
sen innbyggere, målet som har
styrt bemanningsutviklingen i
distrikt etter distrikt. Det bare i
Politistasjonssjef i Ålesund, Oddbjørn Solheim
norsk politi i nærmere femten
Finnmark, der politidekningen
år. Endelig er de der.
er på skyhøye 2,88 politifolk
Høsten 2017. Mot tampen av
per tusen innbyggere – og der
året skal distriktene ansette nyutdannede for å nå det finnes klart færrest mennesker og politifolk i hele
årets bemanningsmål. Og sannelig viser ikke tallene landet – at politiet når målet.
at politiet er på rett vei. Da politiet gjorde opp status
Verst ut kommer Møre og Romsdal. Der var polifor bemanning i første halvår i år, viste den en politi- tidekningen på 1,29 politifolk per tusen innbyggere
dekning på 1,83. Utviklingen følger prognosene. Til første halvår i år. Legger du godviljen og sommerviog med faktasjekktjenesten Faktisk.no har slått fast karene til, var den på 1,38. Det er uansett langt under
at den store dagen om tre år ligger an til å komme.
det nasjonale målet om to per tusen.
– Vi oppfatter 1,29 som altfor lite og vi er per nå
Men når dagen kommer, kan virkelig de 5436 menneskene i Norge som ifølge SSBs befolkningsfrem- langt unna å nå målet, sier politistasjonssjef i Ålesund,

Yngve Widding, Tromsø

* Tall frem til desember 2017

Politiforum nr. 1, 2018

POLITIDEKNING

FELLER DOM OVER
BEVÆPNINGSRAPPORTEN:

2015

Bauhaus/
Liertoppen
21. FEBRUAR
Natt til 21. februar kjører rumenerne
igjen sørover på E18. Denne gangen
ender de i Porsgrunn, hvor de forsøker
seg på en tredje minibank. Forsøket
lykkes, og de får ut noen tusenlapper.
Deretter går turen tilbake til Oslo.

Oslo
Ski

17. FEBRUAR
Den første rumeneren plukker
opp de to andre på Torp flyplass.
I en hvit Suzuki Vitara tar de E18
i retning Oslo.

20. FEBRUAR
Natt til 20. februar kjører rumenerne E18 sørover i Vestfold. De
er innom Horten, før de kjører
mot Oslofjordtunnelen og ender
opp i Ski i Akershus. På veien blir
de nok en gang tatt for å kjøre for
fort. Klokka 04.21 forsøker de å
tømme en minibank i Ski, men
også det forsøket mislykkes. De
returnerer så til Oslo.

Sandefjord/
Torp
Fredrikstad

Porsgrunn

HJEM NUMMER TO: I hagen til politimesterboligen i Kirkenes slapper Asgeir Aule og Jan-Olav
Schjølberg av før vakt på operasjonssentralen.
Politimesterboligen er blitt deres andre hjem når
de har arbeidsperioder.

Politiforum nr. 9, 2017

Har du et tips? Send mail til politiforum@pf.no

Politiforum nr. 8, 2017

18. FEBRUAR
Natt til 18. februar kjører de tre på
E6 mot Fredrikstad. På veien blir de
avfotografert av et trafikkamera, før
de klokka 02.51 forsøker å tømme en
minibank i byen. Forsøket mislykkes,
og de returnerer til Oslo.
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POLITIETS VERDEN

Da rottweileren hjalp til
AV: TROND STENBERG, POLITIPENSJONIST

P

å 80-tallet var det ganske
vanlig at politihundene var med
hundefører hvor enn de gikk.
Slik var det også på piketten
på Hamar politistasjon. Vi var
innom for å ta matpakka og
en kaffe. Et par netter i forveien hadde to
kolleger foretatt en pågripelse ute på byen
som de var godt fornøyd med. Teknikken var
innøvd, og den gikk som regel ganske kjapt.
Ja, de var faktisk så fornøyde med seg
selv, at de følte behov for å demonstrere
overfor meg hvordan de egentlig gjorde det.
Unge, og fulle av pågangsmot var vi alle tre,
og det var i grunnen ikke noe spørsmål om
jeg ville være med. De grep tak i min høyre
og venstre hånd. I mangel av en bil og et
panser og slenge meg oppå, fant de et høyt
undersøkelsesbord, og bendte meg over
«panseret», slik de hadde gjort med skurken.
Joda, jeg var overbevist over effektiviteten,
og ga lyd om at jeg hadde forstått opplegget.
Det var da rottweileren tydeligvis våknet.
Han hadde ligget og slumret under kaffe-

pausen, men da han åpnet det ene øyet for å
sjekke lydene, gjenkjente han rett og slett en
skikkelig pågripelse. Det han så var at «far»
var involvert i en pågripelse av en mann.
Meg. Som han for øvrig kjente godt.
Rottweileren var godkjent politihund, og
likte godt å være med på pågripelser. I hans
øyne var dette nesten for godt til å være
sant. At han kjente meg godt fra før, var uvesentlige detaljer. Fremdeles mens jeg hadde
overkroppen lagt over bordet, var det åpent
for et bidrag fra den glade politihunden.
Fra liggende stilling hoppet han rett inn i
situasjonen, og fikk et godt tak med tennene
i tykkmuskelen på baksiden av låret, mens
jeg hadde hendene låst av kraftige never bak
på ryggen. En rottweiler kan ha opp mot to
tonns trykk i kjeften. Jeg tror han brukte en
god del av de to tonnene da han bet. Min
gode kollega handlet lynraskt, og fikk på en
effektiv måte takket hunden for hjelpen. Det
var med tungt sinn hunden slapp.
Smertene jeg følte er vanskelig å beskrive
i dag. Men på den tiden var det ikke rom for
å vise svakhetstegn, så etter at jeg hadde

fått stemmevolumet ned i normalt leie, fikk
vi avsluttet kaffepausen, og gjorde oss ferdig med vaktsettet uten flere tildragelser.
Ut på kvelden var det julebord, og vi skulle
delta med liv og lyst. Påfallende mange av
damene bød meg opp til dans. Men lårmuskelen kunne slett ikke bidra til noen dansetrinn. Men damene ga seg ikke. Dette var før
«metoo», så for å dokumentere at jeg faktisk
var skadet, og ikke kunne danse, var det ikke
annen råd enn å trekke ned dressbuksa, og
vise sporene etter hundegapet: Et digert
blåmerke var lett synlig.
Låret var mer egnet til å skape medlidenhet enn andre og mer amorøse tanker hos
det motsatte kjønn. Etter det fikk jeg sitte i
fred. Det hadde vært en tøff dag på jobb.

Til neste etappe på historiestafetten
utfordrer jeg Bjørn Karlsen, leirsjef på
Sæter gård.
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Avsnitt for Purken: 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.

LOKAL SPESIALENHET
Det skjedde så mye i Innlandet at det ble behov for en
egen spesialenhet der.
(VG)

IKKE FYSISK SKADET
Her fraktes en av de skadde vekk med «ambulanse».
Vedkommende skal ikke være hverken fysisk eller psykisk
skadet – det skal visstnok dreie seg om skader av mer
materiell art.
(Fædrelandsvennen, fvn.no)

DER SKOEN TRYKKER
- Ikke velg det høyeste lønnstrinnet hvis du er opptatt av penger,
sier en munter PB3-er til Felles enhet for politihumor.
(Øst PD på Webcruiter)

TIL SKREKK OG
ADVARSEL
La denne dommen stå som et skoleeksempel på nivået vi bør ligge på hva
angår fyllekjøring her i landet.
(Lindesnes Avis)

Finner du noe pussig, tips oss på redaktor@pf.no

Vinn PF Reiseforsikring ut året!
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Bestill med mobilen:
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Kontakt oss: 23 16 31 00 | forsikring@pf.no | pf.no/forsikring

Pris ut
ut året
året –– hvis
hvis du
du ikke
ikke
Pris
er
så
heldig
å
vinne:
er så heldig å vinne:
Familie
702
Familie
702
Én person
person
Én
Student
Student

538
538
350
350

Pensjonist
Pensjonist

878
878

g
deeg
dd
meelld
åm
kå
ussk
Hu
i!
ai!
ma
0. m
å fføørr 110.
på
p

