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Alle er enig i at i foreningslivet er det
viktig å ha mange medlemmer for på
den måten å vise at man representerer
et stort antall mennesker. Er man stor i
antall medlemmer kan man tale med
tyngde ovenfor beslutningstakerne. De
som er store blir lyttet til. De som har
mange i ryggen er en faktor beslut-
ningstakere må ta hensyn til i beslut-
ninger. De som representerer mange
blir invitert inn i beslutningsfora. 

Dette nummeret av Medlemskon-
takt har fokus på rekruttering til for-
bundet. Medlemsrekruttering til
Forsvarets seniorforbund er noe av det
viktigste vi gjør, rekrutterer vi ikke nye
medlemmer gjør vi ikke jobben vår.
Dette går da ut over alle de tillitsvalgte
over det ganske land som står på for at
vi skal nyte godt av deres arbeid, til
syvende og sist går det ut over våre
medlemmer som mister et forbund.   

Forsvarets seniorforbund har i alle
år arbeidet for Forsvarets pensjonisters
økonomiske, helsemessige og kulturelle
og velferds-   messige interesser, samt
pensjonistenes stilling i samfunnet.
Forbundet har alltid ivaretatt og
fremmet medlemmenes sosiale, øko-
nomiske og velferdsmessige interesser. 

Ny pensjonsordning er innført fra 1.
januar 2011, per i dag har vi to pen-
sjonssystem i Norge, ett i privat sektor
og ett i offentlig sektor. Alle signaler og
uttalelser tyder på at det er politisk vilje
til å redusere forskjellene mellom pen-
sjonssystemene i offentlig og privat
sektor. Pensjonssystemet er ikke enkelt,
derfor er det viktig at du stetter deg inn

i ny pensjon og hva det betyr for deg.
Forsvaret seniorforbund har økende
forespørsler om råd og veiledning i
pensjonsspørsmål. Noe av for-
klaringene fra medlemmene er bl a at
det er vanskelig å forstå pensjonssys-
temene, pensjonsleverandørenes selv-
betjente kalkulatorer er vanskelig å
bruke. Det er problem å kommunisere
med pensjonssleverandørene på grunn
av at det i pensjonssytemet brukes
mange nye og vanskelig begreper. For-
svarets seniorforbund er et av få for-
bund som kan gi deg personlig faglig
informasjon, råd og veiledning om din
pensjon. For å utvikle dette trenger vi
din støtte i dette arbeidet, meld deg inn
i vårt forbund.  

Med et forbund med om lag 7000
medlemmer, hvor medlemmene er
seniorer og pensjonister er det naturlig
med en viss avskalling.  Dersom for-
bundet skal være tidsaktuelt er det
viktig at nye ”seniorer” melder seg inn,
slik at forbundet kan vokse seg sterkt
og øke sin innflytelse hos beslutnings-
takerne på vegne av sine medlemmer.
Medlemsverving har derfor svært høy
prioritet i forbundet.

Spørsmålet som ofte blir reist er hva
forbundet kan gjøre for meg, og hva får
jeg igjen for å være medlem. 

Forsvarets seniorforbund har gjen-
nom sine mer enn 30 år oppnådd mye,
under nevnes noen fanesaker som vi
har kjempet for og vunnet: 

- årlig regulering av pensjonen
i takt med grunnbeløpet i folketrygden, 

- pensjonsgrunnlaget blir opp-

Medlemskontakt utgis av 
Forsvarets seniorforbund
Postboks 1550 Sentrum 0015 Oslo

Ansvarlig redaktør:
Geir Anda

Opplag: 30. 000. 

Adresser og telefonnummer:
Leder Geir Anda
tlf: 23 09 33 56/452 69 331
e-mail: geir@fsforb.no

Nestleder Karl O. Bogevold
tlf: 23 09 39 19/472 88 269
e-mail: karl@fsforb.no

Forb. sekretær Egil Vindorum
tlf: 23 09 32 33/917 74 141
e-mail: egil@fsforb.no

Org. sekretær Knut Dalen
tlf: 23 09 38 62/952 56 461
e-mail: knut@fsforb.no

Innhold

2 Leder
3 Til ettertanke
4 Hjelp Statens 
Pensjonskasse 
å bli bedre! 

7 Sjekk din 
pensjonsopptjening

8 Sjøforsvaret
14 Krav til statsbudsjett
16 Hilsen fra FSF-

Øvre Romerike
22 Blir du den neste?
24 Landsmøte 2015 

på Gjøvik

Forsidefoto:
Regjeringen Solberg

Et stort forbund 
er et sterkt forbund AVHENGIGHET

Leder Til ettertanke

regulert når man fyller 67 år tilsvarende
lønnsveksten fra uttakstidspunktet, 

- drøftingsrett med Regjeringen når
det gjelder regulering av grunnbeløpet og
pensjoner og statsbudsjettet når det
gjelder saker som har betydning for pen-
sjonister. 

- Forsvarets støtte til enkeltmennesker
og avdelinger er betydelig.

- forbundets vurderinger og syns-
punkter har i flere tilfeller fulgt saker
frem til sluttbehandling i Stortinget. 

I tillegg til den faglige informasjon, råd
og veiledning man får ved å være medlem
i Forsvarets seniorforbund har man også
tilgang til et meget godt sosialt nettverk i
40 avdelinger spredt over det ganske land.
Her treffer man tidligere kolleger og deres
ledsagere i uformelle møter eller man kan
reise i større eller mindre grupper turer i
inn og utland.

Mange tror man må nærme seg 67 år,
eller være pensjonist, før man kan melde
seg inn i forbundet, så feil kan man ta.
Seniorer,  pensjonister og deres livs-
ledsagere, uavhengig av alder, er hjertelig
velkommen som medlem, dess tidligere
dess bedre for at man på den måten kan
bli klar over rettigheter og plikter før man
blir pensjonist og etter man har blitt det.
Den enkelte bør merke seg at god pensjon
ikke lenger er en selvfølge. Pensjons-
reformen i 2011 har snudd opp ned på
hva som var tidligere og det er fortsatt
mange uavklarte forhold. Alderspensjon
må planlegges, valg du tar tidlig i ditt
yrkesliv kan bli avgjørende for hva du vil
få i alderspensjon.

Det er en gammel sannhet som sier at ”ingen av oss lever for seg
selv”. Den setningen er omlag 2000 år gammel og har til alle tider
hatt sin gyldighet og har det fortsatt. Det er gode gamle Paulus som
utrykker vår avhengighet til hverandre på denne måten.

Fra livets første stund, er vi knyttet i et avhengighetsforhold til
andre. Og slik fortsetter det gjennom hele livet. Vi knyttes til for-
eldre, søsken, venner, kolleger, kjærlighetspartnere osv. Det er
simpelthen ikke mulig å leve et liv uten å leve i relasjon til andre. Al-
ternativet er dødens posisjon.

Jeg har en forestilling om at avhengighet var mer naturlig i det
gamle samfunn enn det er i det moderne. Nå kan vi ordne det meste
på egenhånd i den tro at vi ikke trenger hverandre. Prisen vi betaler
der egokulturen vokser, er ensomheten. Resultatet er at vi blir
stående å betrakte ensomhetens karrige plante, samtidig som vi ser
med fortvilelse på hvordan den vokser.

Det er nødvendig å tenke gjennom hva setningen ”ingen av oss
lever for seg selv” betyr for oss. På den måten kan vi nærme oss
andre med større ærbødighet og livet med en porson større positiv
ydmykhet. Ingen av oss vet når vi virkelig trenger de andre. Ingen er
kommet selvbærende til livet. Og ingen går selvbærende gjennom
livet. Vi lever alle i vekselvirkning med andre og i avhengighet til
andre.

Dette er avgjørende i samlivets nære relasjoner der avheng-
igheten ligger i det å bli elsket og det å elske. Den avhengigheten er
med på å gi livet den dype mening og den nødvendige trygghet.

I en søskenflokk er det mye felles som fortjener å bli pleiet gjen-
nom livet. Det er uttrykk for fattigdom der noen ord eller noen
kroner ødelegger slektens dype avhengighet.

I nabolag, i vennelag, i kollegafellesskap og samfunn er det på
samme måten. Avhengigheten beriker livet og gir innhold til
dagene.

Det er ingen grunn til å tro at det er annerledes i forhold til
Skaperen? Er vi avhengige som skapninger av hverandre, så er det
naturlig at vi også er avhengige av Skaperen. Som barn er avhengige
av sine foreldre, er vi avhengige av den Skaper som har gitt oss livet
og opprettholder det. Et liv i avhengighet til Skaperen og mennesker
er det givende og meningsfulle liv.

ARNE SVILOSEN har teologisk embets eksamen, pastoralklinisk
utdanning, samt utdanning i familieterapi administrasjon og
ledelse.

GEIR ANDA

Kasserer Svein R. Haugen
tlf: 23 09 32 62/930 85 902
e-mail: svein@fsforb.no

Redaksjonen avsluttet 16.2-2015
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- Det er ramme alvor for våre
medlemmer når de ikke forstår
den informasjonen de mottar i
brev fra oss eller på nettsidene
våre.  For at medlemmene skal
forstå sine rettigheter og plikter er
tydelig budskap og klart språk en
forutsetning. Derfor har vi i
mange år jobbet systematisk med
klart språk i brev og andre
kanaler, forteller kommunika-
sjonsdirektør Skjalg Engebø i
Statens pensjonskasse.

Nå oppfordrer han Medlems-
kontakts lesere til å melde fra om
tekst som er vanskelig å forstå. 

Det nytter å si fra
For noen år siden fikk Forsvarets
seniorforbund tilbakemeldinger
fra sine medlemmer om at det var
vanskelig å skille mellom NAV og
Statens pensjonskasse, blant annet
fordi også pensjonen fra Statens
pensjonskasse utbetales av NAV.
Da FSF videreformidlet dette til
SPK resulterte det i et nytt avsnitt
i brevene fra SPK. 

Statens pensjonskasse har i
mange år jobbet systematisk med

klart språk både i brev og andre
kanaler. De siste årene er flere
hundre brev blitt forbedret. Det
resulterte i at SPK i 2012 fikk
Klarspråkprisen, som deles ut av
regjeringen, for sin innsats for å
kommunisere godt med
medlemmene.

Bra for alle!
- For oss i SPK handler klart språk
om å gjøre noe vanskelig enkelt å
forstå. Det arbeidet tar aldri slutt,
sier kommunikasjonsdirektøren. -
I tillegg er det slik at god kom-
munikasjon med medlemmene
også gjør oss i SPK mer effektive.
Når medlemmene forstår hva vi
skriver til dem slipper de å ringe
oss for å spørre, og dermed kan vi
konsentrere oss om å beregne
pensjoner så raskt og riktig som
mulig. Bra for medlemmene og
bra for oss, med andre ord. Derfor
er vi takknemlige for alle innspill
om hvordan vi kan kommunisere
enda tydeligere, og vi lover å ta
alle innspill på alvor, understreker
kommunikasjonsdirektøren.

HJELP STATENS PENSJO NSKASSE Å BLI BEDRE!

Statens pensjonskasse (SPK)
er opptatt av at medlemmene
skal forstå informasjonen de
får om pensjonen sin.  Derfor
oppfordrer de Forsvarets
seniorforbunds (FSF)
medlemmer til å komme med
tilbakemeldinger når noe er
vanskelig å forstå.

Nytt fra Statens Pensjonskasse  n

Slik gjør du det
Dersom du har fått informasjon
du synes er vanskelig å forstå kan
du ta kontakt med Forsvarets
seniorforbund ved å sende brev,
ringe telefon 23093233 eller på E-
post post@fsforb.no . Forsvarets
seniorforbund vil da ta i mot og

systematiserer alle innspill, og
videreformidler til Statens pen-
sjonskasse. Dersom det er infor-
masjon på spk.no du synes er
vanskelig kan du også velge å gi
tilbakemelding der. Det gjør du
enkelt ved å trykke på «tommel
opp-» eller «tommel ned»-

symbolene du finner under de
aller fleste artikler. Da kommer
dette skjemaet opp, og du kan
enkelt fortelle hva du synes var
vanskelig.
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Oversikt over artikler fra Statens Pensjonskasse
med henvisning til nummer av medlemskontakt
Medlemskontakt nr 1/2010 ”Du blir berørt av pensjonsreformen”

Medlemskontakt nr 2/2010 ”Du får flere vaslgmuligheter” 

Medlemskontakt nr 3/2010 ”Enker og enkemenn skal likebehandles”

Medlemskontakt nr 4/2010 ” Avskjed med redusert lønn og tjenesteplikt”

Medlemskontakt nr 1/2011 ”Pensjon og inntekt” 

Medlemskontakt nr 2/2011 ”Regulering av Pensjon” 

Medlemskontakt nr 3/2011 ”Etterbetaling av ektefellepensjon” 

Medlemskontakt nr 4/2011 ” Alderspensjon etter særaldersgrense” 

Medlemskontakt nr 1/2012  ” Reform av uførepensjon i folketrygden” 

Medlemskontakt nr 2/2012 ” Levealderen påvirker pensjonen din”

Medlemskontakt nr 3/2012 ”Særalderspensjon og ny jobb” 

Medlemskontakt nr 4/2012 ”Hvilken type pensjon har du”

Medlemskontakt nr 1/2013 ”Forvirrende debatt om tjenestepensjon”

Medlemskontakt nr 2/2013 ”Populære seniorkurs i Forsvaret”

Medlemskontakt nr 3/2013  ”Utenlandstjeneste og pensjon” 

Medlemskontakt nr 4/2013 ” Ny uførepensjonsordning fra 2015” 

Medlemskontakt nr 1/2014 ” Regulering, levealderjustering og individuell garanti”

Medlemskontakt nr 2/2014 ” Dette er ektefellepensjon”

Medlemskontakt nr 3/2014 ” Dette er overføringsavtalen”

Medlemskontakt nr 4 2014 ”Dine plikter som medlem i statens pensjonskasse”

Etter at mange medlemmer har
henvendt seg til forbundet for å få
hjelp til å finne ut hva de får i pen-
sjon ved 67 år, eller ved uttak ved
62 år, ville jeg selv finne ut hva jeg
hadde i pensjonsopptjening.

Jeg gikk inn på NAV ”Din pen-
sjon”. Her logget jeg inn i Din pen-
sjon og fikk da opp min personlige
side og kunne da se hva jeg hadde
opptjent i pensjon hvert år. Alt vel
og bra. 

Jeg reagerte imidlertid på tre år
hvor jeg hadde et betydelig lavere
pensjonsgivende inntekt (pen-
sjonspoeng) enn årene foran og
bak. Jeg diskuterte det jeg hadde
funnet ut med nestleder Karl O
Bogevold uten at vi fant en naturlig
forklaring på hoppet i pensjons-
poengene, og konkluderte med at
registreringene var feil.

De årene det gjaldt var år hvor
jeg enten deployerte til eller fra
Peacetime Establishment (PE) stil-
ling i NATO. Disse årene har jeg
levert selvangivelser til to institu-

sjoner, både lokalt skattekontor og
Skatt Øst/utland.  Skatteoppgjøret
fra hver institusjon angir et pen-
sjonspoeng for hvert oppgjør. Det
lokale skattekontoret mitt forstod
ikke hvorfor ikke alt var lagt inn i
min pensjonsopptjening. For øvrig
hadde skattekontoret kun opplys-
ninger om mine skatteoppgjør 10
år tilbake.

Løsningen ble å kontakte Skatt
Øst/utland. Her fikk jeg forklaring
og hjelp:

Frem til 2009 klarte ikke NAV å
forholde seg til to skatteoppgjør for
ett og samme år, derfor ble bare ett
oppgjør registrert. De som har
vært deployert i PE stillinger etter
2009 har fått riktig pensjons-
givende inntekt registrert. 

Min sak er nå ryddet opp og jeg
er registrert med den riktige opp-
tjening. Hadde dette ikke blitt
rettet ville jeg ha fått for lav pen-
sjon i folketrygden. Dersom jeg vil
ta ut folketrygd fra 62 år, ville
denne feilen innebære for lav pen-

sjon resten av livet. Hvis jeg deri-
mot venter jeg til jeg blir 67 år vil
feilen imidlertid ikke bli merkbar
da jeg er født før 1959 og derfor
har en garanti på 66 prosent av
pensjonsgrunnlaget.

Har du sjekket din pensjonsopp-
tjening?     Er nå tiden inne for å
gjøre det?

Hvorfor vente til du er 67 år?
Har du problem med å få over-

sikt over dine pensjonspoeng eller
ikke får gode svar fra NAV, kontakt
Forsvarets seniorforbund.

Geir Anda
Leder 

Forsvarets seniorforbund 

Du bør sjekke din pensjonsopp-
tjening i folketrygden dersom 
du har gjort tjeneste i utlandet 
før 2009
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Norge er «en maritim og arktisk
nasjon med globale maritime 
interesser»
Norges behov for et Sjøforsvar
understrekes ved at Norge er «en
maritim og arktisk nasjon med
globale maritime interesser».
Norge er en maritim nasjon som
henter sin velferd fra kysten og
nærliggende havområder. Norge er
også en arktisk nasjon med
suverene plikter og rettigheter
over store havområder. Aktivitets-
nivået i norsk økonomisk sone og i
nordområdene generelt er økende
både i type og frekvens.

De suverene rettighetene må
forvaltes og beskyttes på en god og
rettferdig måte. Norsk forvaltning
av norsk økonomisk sone og
norske interesseområder er en
suksesshistorie! Dette har mange
fasetter, men stikkordet her er
sjømilitær tilstedeværelse for å
kunne drive en troverdig, tilst-
rekkelig og rettferdig myndighets-
utøvelse og kontrollvirksomhet. 

Nordområdene kan
karakteriseres som et lavspenn-
ingsområde med høy interesse.

Det er potensiale for smitteeffekter
fra sikkerhetspolitiske forhold i
andre regioner, noe som betyr et
behov for en troverdig evne til å
forsterke området. Viktigheten av
tilstedeværelse av sjømilitære
kapasiteter vil øke i takt med øk-
ende interesse og kommersiell ut-
nyttelse i Arktis. Militære
operasjoner i arktiske farvann
antas å ha en stor sjømilitær
dimensjon på grunn av mangel på
landbasert infrastruktur.

Norge er en nasjon med globale
maritime interesser. På lik linje
med den globaliserte økonomien
er Norge avhengig av sikker
tilgang til havet. I en omskiftelig
og uforutsigbar verden kan fri
ferdsel på havet bli utfordret. Våre
maritime interesser og rettigheter
må ivaretas. Dette forplikter at vi
bidrar sammen med allierte og
partnere der hvor friheten settes
på prøve. Flernasjonalt samarbeid
er viktig for å løse felles utford-
ringer, og Norge må ta sin del av
byrden. 

Behovet for å beskytte våre in-
teresser fordrer en evne - og

dermed nødvendigheten for et
relevant, tilstrekkelig og troverdig
Sjøforsvar som er tilpasset trus-
selbilde.  Sjøforsvarets evne må
være forankret hjemme. Vi må
produsere innsatsklare enheter
med høy reaksjonsevne, og vi må
sørge for tilstedeværelse i norske
interesseområder. Men vi må også
bidra til Nato og internasjonalt for
å forsvare den internasjonale retts-
orden.

«I operasjoner eller i 
forberedelse til operasjoner»
Sjømakt har gjennom århundrer
vært avgjørende for nasjoners eks-
istens grunnlag. Sjømakt har
således vært et verdifullt sikker-
hetspolitisk og forsvarspolitisk
virkemiddel.  Sjøforsvarets modus
operandi er i «operasjoner eller i
forberedelse til operasjoner». Sjø-
forsvaret leverer og operasjons-
tempoet er høyt med kystvakt- og
marinefartøyer i daglige ope-
rasjoner, og med tilstedeværelse i
farvann både hjemme og ute.

I Kystvakten er i prinsippet alle
fartøyene ute på patrulje hele
tiden. Betydningen av de daglige
patruljene med våre 15
kystvaktfartøyer kan ikke under-
strekes nok for å sikre en evne til å
holde «orden i vårt maritime hus».
Kysteskadren har også et høyt ope-
rasjonstempo med aktivitet både
hjemme og ute hvor behovet for
trening og øving balanseres på en
god måte med tilstedeværelse i
nord, bidrag til Natos stående

Sjøforsvaret
Sjøforsvaret er et moderne innsatsforsvar, og har i dag en
struktur med moderne materiell - materiell som gir relevant
stridsevne. Sjøforsvaret har også et meget kompetent
personellkorps. Våre ca. 4200 personer – av disse inntil 1800 i
førstegangstjeneste – er motiverte, hardtarbeidende og be-
sitter god og riktig kompetanse. Fundamentet i Sjøforsvaret er
godt!



10 nr. 1 2015

styrker og samvirke med
strategiske partnere. Våre
marinefartøy er et særdeles viktig
verktøy for FOH ifm overvåkning
og tilstedeværelse i nord, og for
demonstrasjon av militær evne.

Det er en klar sammenheng
mellom sikkerhet hjemme og ope-
rasjoner ute. Ofte stilles disse opp
mot hverandre noe som ikke er
riktig - de utfyller hverandre. Der
våre fartøy ferdes er det et offisielt
uttrykk for Norge og norske inter-
esser. De er et «lite stykke Norge».
Tilstedeværelse og operasjoner ute
bidrar til å bygge allianser, dempe
motsetninger, bygge tillit og rela-

sjoner, samt bidra til at Norge
fremstår som en seriøs og
troverdig alliert og partner. Til-
stedeværelse i utlandet vil også
tiltrekke alliert tilstedeværelse til
norske interesseområder. Med
andre ord, tilstedeværelse i ut-
landet for samvirke med allierte og
partnere er en investering i na-
sjonal sikkerhet.

Særlig er deltakelse i Nato sine
stående styrker og operasjoner
viktig. Alliansemedlemskapet er
hjørnesteinen i norsk sikkerhets-
og forsvarspolitikk og grunn-
muren i den krigsforebyggende
terskel.  For Norge er det viktig at

Nato fremstår troverdig. Dette
fordrer at Norge og Sjøforsvaret
tar sin del av byrden og bidrar
regelmessig og substansielt både i
Nato Response Force (NRF) og de
stående maritime styrkene, her-
under tidvis ta ledelsen over disse
styrkene.

Sikkerhetspolitiske 
endringer har skjedd 
– hva er konsekvensene?
Vi har vært vitne til omfattende
sikkerhetspolitiske endringer.
Konkret har dette medført en end-
ring i trusselbildet noe som vil få
konsekvenser for Forsvaret. De

nr. 1 2015    11
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sikkerhetspolitiske endringene
stiller helt andre krav til til-
gjengelighet og reaksjonsevne enn
det som har vært tilfellet de siste
årene. I Sjøforsvaret har vi et godt
utgangspunkt for nevnte utford-
ringer, ved at vi har en ny og mo-
derne struktur og et meget
kompetent personellkorps. Fokuset
er derfor å se på hvordan vi skal ut-
nytte dette til det beste for landets
sikkerhet.

Et viktig tiltak for å møte den
nye situasjonen vil være å bemanne
og seile hele styrkestrukturen. Til-
gjengelige ressurser er ikke sams-
varende med det behov som dagens

situasjon krever. En utfordring vil
derfor bli å kombinere dette med
forventet utvikling i rammebeting-
elsene.

Generalinspektøren for Sjøfor-
svaret (GIS) har nedsatt en gruppe
som har fått i oppdrag å gå gjen-
nom Sjøforsvarets organisasjon og
hvordan vi gjør ting for å kunne ut-
nytte ressursene på en best mulig
måte. Arbeidet skal ferdigstilles ila
våren 2015. Arbeidet er helt avgjør-
ende for at Sjøforsvaret skal forbli
relevant også i fremtiden.
Målsetting er å øke Sjøforsvarets
operative leveranser og stridsevne
ved å ta hele styrkestrukturen i

bruk.  Sjøforsvaret skal redusere
klartider og øke ambisjonsnivået på
alle krigføringsområder. Samtidig
er det et faktum at intern op-
timalisering ikke er nok. Økt be-
manning og økt seilingsaktivitet
krever tilførsel av ressurser.
Dersom dagens økonomiske
rammer videreføres betyr det at
noe må ut.

Arbeidet som er iverksatt vil
også være grunnlaget for GIS sitt
helhetlige råd til Forsvarssjefen i
arbeidet med Forsvarssjefens
militærfaglige råd (FMR) og en ny
langtidsproposisjon.
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Krav:
Ingen omfordeling innen gruppen pensjonister med bruk
av selektive virkemidler. 

4. Demokratisk underskudd
Eldre har lav representasjon i styrende organer. De eldre
taper i nominasjonsprosessene. Den 
nye modellen med pensjonistorganisasjonenes deltakelse i
drøftinger er en styrke for demokratiet. Organisasjons-
prosenten blant norske pensjonister er langt lavere enn i Sverige og Danmark.
FSF fremsetter følgende krav:

• For å styrke pensjonistene posisjon, innføres fradragsberettiget medlemskontingent i en pensjonistorganisasjon
(godkjente organisasjoner av og for pensjonister) med inntil kr 500
• Det rettes fokus på de kommunale og fylkeskommunale eldrerådenes rolle og opplæring av disse.

5. Skatt og avgifter
Trygdeavgiften, er hjemlet i folketrygdloven. I budsjettsammenheng blir den vurdert som en 
generell skatt/avgift.

FSF fremsetter følgende krav:
• Trygdeavgiften skal ikke behandles som en generell skatt/avgift
• Gjeninnfør todelt avgift, helsedel og pensjonsdel for beregning av pliktig avgift (er todelt ved frivillig avgift)
• Pensjonsdelen påvirkes ikke av pensjonsinntekt, settes til null. 
• Endring i helsedelen påvirkers likt av arbeidsinntekt og pensjonsinntekt
• Trygdeavgiften tilbakeføres med 1,7 prosentpoeng for pensjonsinntekt, (denne ble innført selektivt for pensjons-
inntekt 1.1 2011) 

6. Helse og omsorg
En ser til stadighet at kommunen må prioritere mellom barn/unge og eldre
Dette er en svært uheldig problemstilling. Antall personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester øker.

Uverdige institusjonsopphold avdekkes oftere, sykehjemsplasser bygges ned. Behovet for hjemmebasert omsorg og
bistand øker. Tilgangen på kommunale omsorgsboliger er lav. For å tilrettelegge vanlige hjem for å kunne bo hjemme
lengst mulig, vil det i mange tilfelle være behov for tilrettelegging/tilpassing av boligen. Dette er tiltak med hensyn på
funksjonalitet og tekniske innretninger slik at hjemmet blir et reelt tilrettelagt botilbud tilpasset livssituasjonen. Det
må i stor grad etterstrebes å gi den eldre generasjonen et verdig og selvstendig liv.

FSF fremsetter følgende krav:
• Midler til eldreomsorgen må øremerkes, subsidiert overføres eldreomsorgen til et statlig anliggende. 
• Det innføres statlig tilskudd for tilpasning av vanlige boliger hvor det er omsorgs- og bistandstrengende eldre be-
boere. Dette etter modell f.eks ENØK.
• Det må vektlegges at en sykehjemsplass for de fleste beboerne er deres hjem. Enerom er hovedregelen, men unn-
taksvis og etter villighet kan dobbeltrom nyttes. 
• Det nedsettes et utvalg for å vurdere kommunenes praktisering av rammevilkårene for egenbetaling ved opphold
i institusjon og hjemmebaserte tjenester og bistand. 

På slutten av møtet ba Arbeidsminister Robert Eriksson om at hvert organisasjon til neste
møte i april, prioriterte de 3 viktigste kravene.  
Forsvarets seniorforbunds avdelinger ble bedt om å prioritere de 3 viktigste kravene. 19 av-
delinger avga svar og de tre prioriterte ble, med overveldende stemmer: pensjon, helse og
omsorg og skatt og avgift. Disse punktene arbeider nå forbundet videre med.  

Forsvarets seniorforbund ble av regjeringen invitert 16. desember 2014 til å komme med krav
i forbindelse med Statsbudsjettet 2016. Kravene må gjelde saker av betydning for pensjon-
ister. Dette er i henhold til nettopp inngått avtale mellom forbundet og regjeringen.
Nedenfor er gjengitt de krav forbundet fremførte.

KRAV TIL STATSBUDSJETTET
FOR 2016 – Forsvarets seniorforbund
1. Generelt
Forsvarets seniorforbund (FSF) arbeider for at alderspensjonistene skal være omfattet av forutsigbare pensjonsord-
ninger som sikrer pensjonistenes økonomiske og sosiale kår, ved at pensjonistene skal være sikret minst den relative
andelen av velferdsutviklingen (reallønnsveksten).

FSF har som mål:
• Bevare verdien i pensjoner, opparbeidet gjennom arbeid
• Helse- og omsorgstilbud for eldregenerasjonen som gir verdighet livet ut
• Kulturelle – sosiale - og velferdsmessige aktiviteter som engasjerer og bidrar til at pensjonistene har en menings-
fylt livsfase, gjennom egenutviklede og tilrettelagte tiltak.

2. Arbeidslinjen 
FSF sier seg fornøyd med at aldersgrensene ser ut til å stå for fall. Dette vil innebære at arbeidsgiverne ikke kan
påvirke den enkeltes pensjonsopptjening gjennom oppsigelse på grunn av alder. FSF forutsetter at fleksibel pensjons-
alder fra 62 år opprettholdes.
FSF støtter arbeidslinjen og at arbeidstakere over 62 år motiveres for fortsatt arbeidsinnsats 
samt at arbeidsgiverne vil ansette og beholde disse arbeidstakerne.
FSF fremmer følgende krav:
• Lik rett til sykepenger for alle yrkesaktive over 67 år
• Redusert arbeidergiveravgift for arbeidstakere over 67 år

3. Pensjon
FSF krever at alle pensjonister sikres minst sin relative andel av velferdsutviklingen og fremfører 
følgende momenter: 
• I reguleringsmodellen ligger en forutsetning med en reallønnsvekst på 1,5 prosent, ”gjennomsnittsberegnings-
modellen” gir derfor et fratrekk på 0,75 prosent. Lavere reallønnsvekst innebærer at forutsetningen ikke lenger er til
stede. 

Krav:
Forventet reallønnsvekst settes til 1 prosentpoeng, dvs reguleringsfaktoren settes til 
0,5 %, jf Folketrygdloven kap 19, § 19-14.
• I regjeringens forslag til statsbudsjett 2015 reduseres trygdeavgiftssatsen fra 8,2% til 8,1 % for yrkesaktive, mens
satsen for pensjonsinntekt ikke endres. Minstefradrag øvre grense for lønnsinntekt økes med 4,5%  mens minstefra-
drag på pensjonsinntekt økes med 2,6 %.

Krav:
Tiltak som omfatter både pensjonister og yrkesaktive gis samme prosentvise utvikling. 

• I regjeringens forslag til statsbudsjett 2015 heves innslagspunkt trinn 1 med 2,8% mens innslagspunkt trinn 2 heves
med 2,5%.

Tenk på din fremtid – meld deg inn i Forsvarets seniorforbund på www.fsforb.no Tenk på din fremtid – meld deg inn i Forsvarets seniorforbund på www.fsforb.no
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skjellen i avdelingen. Fra litt over
femti til nitti, og det opplever jeg
som positivt. Vi har både sivil og
militær yrkeserfaring, men ett
felles mål: det å lage et godt miljø
og trives sammen. Vi bryr oss!

Vi har organisert oss praktisk
med arbeidskomiteer. Arrange-
mentskomiteen stiller alltid opp
med hjemmebakte kaker, smør-
brød og frukt. De vet at veien til
en hyggelig kveld går gjennom
magen. I tillegg har vi både
kulturelle og musikalske innslag
på møtene, og skravla går like mye
hos begge kjønn. Vi følger med og
utvikler oss stadig!

En reisekomite sørger for gode
tilbud på reiser og turer både inn-
lands og utenlands. Der blir vi

gjerne enda bedre kjent og opp-
dager nye sider av vårt reisefølge.  

Og ikke minst: info!  Min av-
deling har et eget flott medlems-
blad, «Nyhetsbrev», med 7-8 nr. i
året. Med bilder og referat fra
ulike arrangementer. Små innslag
som omhandler oss alle, og noen
drypp fra sentralt hold. Det er
med på å skape en følelse av felles-
skap. 

En egen rekrutteringskomite
jobber aktivt med rekruttering,
det er egentlig alfa og omega. Vi
vet alle hvordan det går om
medlemmer melder seg ut eller
går bort uten at de erstattes av
nye. Rekrutteringskomiteen og
hvert enkelt medlem har jobbet
systematisk over tid. Det er laget

vervebrosjyrer og infofoldere, satt
opp plakater og invitert til ar-
rangementer. Vi samarbeider nært
med vår vertsavdelingen som har
sørget for å informere kommende
pensjonister om oss.  En be-
undringsverdig innsats som er
gull verdt. Og en liten premie til
beste verver er ikke å forakte. Det
bærer frukter !

Min allergi mot foreninger er
borte, og jeg anbefaler alle dere
som er i tenkeboksen nå – ta kon-
takt med Forsvarets seniorfor-
bund – og se lyst på en fremtid
sammen med oss.  

Bor du på Øvre Romerike kan
du bli en av mine kolleger. 

Trond Haugseggen

Så langt tilbake jeg kan huske,
har jeg vært allergisk mot for-
eningslivet. Det var ingen
enkeltepisode som forårsaket
det, snarere en langvarig for-
tvilelse over hvor lite som ble
gjort. Og å høre på
snakkesalige ego’er som
kjører prinsipper, formaliteter
og tåkeprat uten å få noe
gjort, er ei pine.  

TTT= ting tar tid, får vi høre. 
Kanskje min utålmodige natur

har skylda? 
Til tross for min allergi er jeg i

dag et meget fornøyd medlem i

Forsvarets seniorforbunds avdel-
ing Øvre Romerike. I vår alder er
det kanskje ikke så mange kamp-
saker igjen, så da blir det tilhør-
lighet og andre verdier som teller.
Men nok om det.

Jeg var allerede pensjonist da
jeg en dag traff en tidligere
kollega, og sa et tvilsomt «tja» til å
bli med på møte i herværende av-
deling. Alle vet at første kvelden
som ny medlem, kan være en
pinefull opplevelse. Ingen hilser,
ingen ser og ingen snakker til ny-
kommeren. Den har alle vært
borti. Men ikke for meg den
kvelden. Blant annet kom to eldre
hyggelige herrer tilfeldigvis(?)
bortom, og gjorde kvelden veldig
trivelig. Kanskje ikke helt tilfeldig

heller, for senere ble de nevnte
herrer æresmedlemmer i vår av-
deling. I ettertid har jeg erfart at
avdelingen har vært og er meget
bevisst på nettopp det; å ta imot
og ta vare på nye medlemmer og
hverandre. 

Etter hvert ble jeg valgt inn i
styret, og har gjennom mange år
blitt kjent med solide hedersfolk
som gjerne tar et tak for
seniorfellesskapet. Noe som også
er felles, er det ungdommelige
miljøet og stemning blant oss.
Ingen hengehoder her nei!  Det
bidrar i positiv retning, og vi er
kjent for å være en glad og meget
aktiv gjeng. Tenke seg det - vi som
har seriøs forsvarsbakgrunn!

Det er en relativt stor aldersfor-
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Nytt fra

sekretariatet

Forbundet har siden sist avgitt høringssvar om
«Forslag til midlertidig løsning for beregning av
gjenlevendefordeler til ny alderspensjon (folke-
trygdens kapittel 20). FSF har avgitt følgende ut-
talelse: FSF har ingen merknader til det arbeids-
og sosialdepartementets forslag. Forsvarets
seniorforbund vil likevel hevde at det må utvises
varsomhet med hensyn til å iverksette overgangs-
ordninger innenfor overgangsordningene i folke-
trygden, da dette vil virke kompliserende og
vanskelig å forstå for brukerne.

Forbundet har uttalt seg om «Forslag til end-
ringer i forsvarspersonelloven». FSFs høringsuttal-
else gjelder i hovedsak forhold knyttet til forhold
mellom tilsetting, aldersgrenser og pensjons-
rettigheter samt aldersdiskriminering. FSF uttaler
blant annet: «For at militært personell skal være
underlagt nødvendig rettsikkerhet bør
tilsetting/oppsigelse/avskjed av militært personell
fortsatt være underlagt lovregulering, dvs tjenes-
temannsretten, og ikke inngå i personellord-
ningen. Personellordningen bør fortsatt bestå av
grunnpilarene utdanning, disponering og avan-
sement mv.»

Forsvarets seniorforbund har nå en avtale med
regjeringen om drøftingsmøter. Som følge av
denne ble FSF invitert til møte med Arbeids- og
sosialdepartementet 12. februar vedrørende end-

ring i forskrift om kombinasjon av avtalefestet
pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse
og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt).
Denne invitasjonen har FSF fått ene og alene fordi
forbundet nå har en avtale med regjeringen om
drøftingsmøter med pensjonistenes organisa-
sjoner. Dette er meget positivt.
Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) har invitert
samarbeidende forbund til et Motivasjonskurs for
eldreråds deltakelse 2. og 3. mars. Kurset, som
gjennomføres på Bæreia, arrangeres for våre
medlemmer som sokner til avdelinger sør for
Dovre. Kurset vil ha eksterne og interne fo-
redragsholdere. Til høsten er planen at det vil bli
arrangert et tilsvarende kurs for våre avdelinger
nord for Dovre.

Siden sist er følgende avdelinger besøkt med re-
presentant fra forbundet sentralt: FSF
Ringerike/Hole, FSF Drammen (stiftelsesmøte),
FSF Kongsberg (30-års jubileum), FSF Fauske, FSF
Kjeller, FSF Rygge og FSF Værnes. Besøkene har
hatt god oppslutning og engasjementet fra de
fremmøtte er stort.

Ekspertreiser har trukket seg fra samarbeidet
med Forsvarets seniorforbund. Dette er fra for-
bundets side sterkt beklagelig.
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Alle som tegner seg som nytt medlem i Forsvarets seniorfor-
bund (FSF) i perioden søndag 1. mars til og med onsdag 15. april
2015 deltar i trekningen om en reise med Color Line, tur – retur
Oslo-Kiel for to personer. 

For å delta i trekningen må innmeldingsskjemaet være 
innkommet til forbundskontoret i løpet av 20. april 2015. 
Trekningen foretas på forbundskontoret og vinner kunngjøres
på vår hjemmeside www.fsforb.no og i Medlemskontakt nr.
2/2015.

Reiseperioden er fra 1. mai til 30. juni med utreise på ukedagene
søndag til og med torsdag.
Reisen er i tre stjerners innvendig dobbeltlugar inklusive
frokost.
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Meld deg inn i 
Forsvarets seniorforbund og

Forsvarets seniorforbund (FSF) er en landsomfattende og partipolitisk uavhengig interesse-
organisasjon, for og av pensjonister, som har til formål å ivareta og fremme eldrepolitiske inter-
esser, herunder pensjonistenes økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser, og styrke
pensjonistenes stilling i samfunnet. Ivareta og fremme medlemmenes sosiale og velferdsmessige
interesser og styrke Forsvarets stilling i samfunnet.

Dette gjør vi med å samarbeide med forbundets avdelinger, sentrale militære og politiske
myndigheter, forsvarstilsattes tjenestemannsorganisasjoner, landsomfattende organisasjoner,
offentlige myndigheter og næringslivet.
Forbundet har en spesialavtale med Forsvaret og dette er regulert i Bestemmelser om samarbeid
og støtte til Forsvarets seniorforbund og tilknyttede avdelinger.

vinn gratis reise
med Color Line, tur – retur Oslo – Kiel for to personer
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Felles  
høste  

radisjonen          T
.          Albirkjære 

å  f t       

     

til Albistur 
en 2015

 tro har vi også i år høsttur til vårt 
 I år kan du velge mellom å bli med 

  ti k b t  d  E    

     

, ir r,

       sttur til vårt 
      om å bli med 

     E  ll  å 

     

i gjentar suksessen         VVi gjentar suksessen fra de siste 17 år og inviterer på fell
Albir også i        estur til 

hvor vi tar Color Lin      
rik busstur står for tu
er korte etapper og v      
setter opp et hav av     

     

  n fra de siste 17 år og inviter   
   2015. 28 september går ture    

    nes cruiseskip til Kiel. En op
i har god tid og stopper   V.     ur

    vi bruker en liten uke nedove
     opplevelser underveis  Bl a  

     

på en fantas       

         er på fell-
       en fra Oslo 

         pplevelses-
      ofte. Det 

Anita .          er
        Celle  

hjem til våre re  

er vårt faste stamsted, med solrik terrasse og deilig mat.

     

  stisk busstur nedover Europa eller å 

Alb     . I    esepektive hjemsteder

   amsted, med solrik terrasse og deilig mat.

     

     Europa eller å 

ir blir det som 

       og deilig mat.

-

     

setter opp et hav av     
Rhindalen, Lausann        

i v        VV         Barcelona m.m. 
riv      T. har vært på før

spansk-kurs og gode 
hotell, besøker spen  

     

     opplevelser underveis. Bl.a  
 ne i Sveits, San Remo, Mona   

 vil ta høydepunktene fra de t   
velig miljø og guiding underv  

i overnatter på k  VVi overnatter på koselige .   e historier
, og spiser felles    nnende steder

     

        Celle, 
      aco, Nice, 

      turene vi 
rim,T    veis. 

   koselige 
   s middag. 

ben, trim og sosiale hyggestunder
det mange å være sammen med.

Bli med og møt gamle og nye venner
73 53 50 12 an   

     

. Reis gjerne alene her er    osiale hyggestunder
   ære sammen med.

.  Ring idag   øt gamle og nye venner
    nitaelisabeth@solgruppen.no for program!

     

  erne alene her er 

  ng idag
    o for program!
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- Hvem ivaretar Forsvarets pensjonister?
- Når så du sist noen som skrev om Forsvarets pensjonister?
- Når hørte du sist noen sa noe om Forsvarets pensjonister?
- Hvem taler Forsvarets pensjonisters sak?
- Hvem møter Regjeringen for å snakke Forsvarets pensjonisters sak?
- Hvem møter Regjeringen for å diskutere regulering av Grunnbeløpet og pensjoner?
- Hvem møter Regjeringen for å legge frem krav til statsbudsjettet om alle saker 
som angår pensjonister?

- Hvem legger til rette for at du kan møte tidligere kolleger etter at du er 
blitt pensjonist?

- Hvem er pådriver for at du reiser en lang eller en kort tur med tidligere kolleger?

Tenk på din fremtid – meld deg inn i Forsvarets seniorforbund på www.fsforb.no

Støtt Forsvarets seniorforbund – meld seg inn i forbundet på www.fsforb.no
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Tror du jeg gidder å skrive
dette bare for å lure på deg et
medlemskap – egentlig mot
din vilje? 
Nei, det er tvert om – jeg vil
du skal lese dette – og så få
lyst til å bli medlem med det
samme.
Altså at du skjønner det er til
ditt eget beste. Ja, for du har
vel egentlig tenkt på det
lenge?

Av Tor Ulf Bygmester

HISTORIKK
Om du ikke har hørt det før, kan
jeg fortelle at noen av dine
kolleger svært tidlig på åttitallet
fant det helt nødvendig å stifte
foreninger - og allerede i 1983
vårt Forbund. Den viktigste års-
aken var at det fantes politikere og
andre samfunnskrefter som ikke
ønsket statspensjonen slik vi har
kjent den frem til 2011. Takket
være disse dyktige, fremsynte
personer, som lyktes med sin
argumentasjon, har vi i Norge hatt
gode statspensjoner frem til et
overveldende politisk flertall inn-
førte «Pensjonsreformen av 2011».
Fra da blir pensjonen vår dårligere
år for år, frem til vår død. Desto
yngre du er i dag – desto dystrere
er utsiktene til en god offentlig

pensjon helt frem til din død. Det
har du ikke fortjent, syns jeg!

ET STORT FREMSKRITT
Vårt forbund var lenge tilsluttet en
samarbeidspartner SAKO be-
stående av flere pensjonistforbund
fra statlig sektor, og som i praksis
var administrert som en del av
Norsk Pensjonistforbund (NP).
Denne sammenslutningen fattet
vedtak om trygdeoppgjøret i 2008
som NP motarbeidet, da de kom
til statens drøftingsbord. Det førte
til at alle pensjonister det året gikk
glipp av et etterslep fra forrige års
oppgjør, som for mange av oss ut-
gjør et betydelig beløp tapt,
akkumulert frem til livets slutt.
Dette er nå historie, og vårt for-
bund tok konsekvensen av dette,
og gikk ut av SAKO. Det har i
ettertid vært en lang kamp å
komme til Statens bord, hvor alle
sider av seniorenes behov kan
drøftes. Forbundets veg gikk via
Seniorenes fellesorganisasjon (Sf),
og nå er vi der. Endelig! (Godt og
kløktig jobbet.) Det kan du nå lese
mer om på forbundets
hjemmeside. Der kan du i detalj
også lese forbundets krav til 2016-
budsjettet.

For å lykkes godt i slike
drøftinger er kjøttvekt viktig. Det
er her du som enda ikke har
skjønt ditt eget beste, kommer inn
i bildet. Det er nemlig derfor du
nå bør innse at det vil lønne seg
for deg og din partner å melde

dere inn. � Et par tastetrykk på
«www.fsforb.no» hvor du trykker
på «Bli medlem» fyller ut og
trykker på «send». 

DET ANGÅR DEG OGSÅ
Når forbundet nå gjennom lang-
siktig strategi har nådd ett av sine
viktigste mål, på vegen til det
beste for deg og meg som seniorer,
er det all grunn til at du bidrar
med ditt. «Kjøttvekten» betyr så
uendelig mye akkurat nå, når vi er
invitert til Statens bord. Det har
vel aldri vært i dine tanker å snylte
på de fordeler våre medlemmer
fremskaffer også for deg som til
nå har stått utenfor? Nå er tiden
kommet også til deg. � Det er
viktig ikke å ta fremtiden for gitt –
du må selv bidra med ditt! Et
medlemskap betyr mer enn du
sikkert er klar over. Du vil tjene
på det, på forskjellig vis. Ta f.eks.
en titt på våre mange andre frem-
forhandlede medlemsfordeler. �
Der er det penger å tjene.

I tillegg kan lokalavdelingene
gjennom aktiv representasjon i
Eldreråd, påvirke utviklingen av
lokalsamfunnet der du bor, slik at
det blir trygt og godt å bli gammel
i ditt hjem, eller på sykehjem. 

Målet er at vi alle sammen kan
gå alderdommen trygt i møte.
Derfor må vi stå sammen på
barrikadene, for det blir tøffe tak
om ressursene i fremtidens Norge.
Lykke til som nytt medlem! 

Tenk på din fremtid – meld deg inn i Forsvarets seniorforbund på www.fsforb.no Tenk på din fremtid – meld deg inn i Forsvarets seniorforbund på www.fsforb.no

Støtt Forsvarets seniorforbund – meld seg inn i forbundet på www.fsforb.no Støtt Forsvarets seniorforbund – meld seg inn i forbundet på www.fsforb.no

Selv et forbund i fremgang trenger nye medlemmer.

Blir du den neste?
Vår «gode alderdom» står på spill – ressursene i Norge kan bli knappe!
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- Hjelp i pensjonsspørsmål
- Aktiv støtte til enkeltmedlemmer
- Sosialt samvær
- Engasjement
- Kollegialt nettverk
- Muligheter til å påvirke Regjeringen
- Gode medlemsfordeler
- Faglig informasjon til deg som senior
- Arrangerte reiser og turer’’Dette visste du ikke om 

Forsvarets seniorforbund:
- Største pensjonistforbund i staten
- Forbundet har drøftingsrett med Regjeringen 
angående pensjoner og budsjett
- Landsdekkende forbund med 40 avdelinger

Vet du at Forsvarets seniorforbund gir deg:
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Forbundet for alle seniorer som har eller har hatt tilknytning til Forsvaret

FORSVARETS  SENIORFORBUND

n Saksbehandle og levere innspill på forhold
som er av betydning for medlemmene 

n Hjelpe enkeltmedlemmer i pensjonssaker 
der hvor dette er ønskelig eller nødvendig 

n Være aktiv i forsvaret og media for å legge 
forholdene til rette for våre medlemmer 

n Påvirke sentrale myndigheter i alle forhold
som er av betydning for medlemmene 

n Arbeide for at forsvarets støtte til 
forbundet og avdelingene blir 
opprettholdt 

n Være en pådriver slik at opparbeidede 
og framforhandlede rettigheter blir 
opprettholdt 

n Motivere avdelingene til samlet
profilering  og rekruttering 

n Engasjere oss lokalt i arbeidet med å
vedlikeholde og videreformidle lokal
militærhistorisk kunnskap og tradisjon

VÅRE OPPGAVER

Innføring av Pensjonsreformen mvf 1. januar 2011 har stor betydning for nåværende og kommende
pensjonister. Forsvarets seniorforbund arbeider kontinuerlig for å påvirke sentrale myndigheter
med tanke på nødvendige tillempinger for å redusere de mest negative konsekvensene av re-
formen.

Samhandlingsreformen vil få stor betydning for oss alle. Vi driver et aktivt informasjonsarbeid.
Mange av våre avdelinger har medlemmer i kommunale – og fylkeskommunale eldreråd. Sentralt
søker vi å påvirke myndigheter slik at reformen ikke skal få negative virkninger for våre
medlemmer, og at vi har et pleie- og omsorgstilbud som gir verdighet livet ut.

Vi søker å forhandler flere og stadig bedre medlemsfordeler. Vi søker å være oppdatert på e-post
med avdelingene og à jour på egne hjemmesider, samtidig som vi utgir Medlemskontakt fire
ganger per år med et innhold som er aktuelt og lesevennlig.

HVA GJØR VI FOR DEG?

n Din pensjon er gjenstand for årlig regulering 
i takt med grunnbeløpet  i folketrygden. 
Innført i 1986 

n Tilgang til å benytte forsvarets avtaler på 
hotell og leiebil 

n Avtale om økonomisk støtte til drift av 
forbund og lokale avdelinger 

n Tilgang til utstyrte kontorfasiliteter for 
forbund og lokale avdelinger, stilt til 
disposisjon fra Forsvaret 

n Medvirket til at Statens pensjonskasse har 
endret sine informasjonsrutiner vedrørende 
pensjon

n Ditt pensjonsgrunnlag blir oppregulert når du 
fyller 67 år tilsvarende lønnsveksten fra uttaks
tidspunktet. Gjelder fra januar 2011 for de med
særalders grense på 60 år

n Gratis distribusjon av Medlemskontakt som 
vedlegg til Forsvarets forum (f)

DETTE HAR VI OPPNÅDD

Forsvarets seniorforbund har i mer enn 30 år stått vakt 
om våre opparbeidede rettigheter, og realverdien av våre pensjoner.

Støtt vårt arbeid gjennom medlemskap!

Landsmøtet gjennomføres normalt hvert annet år og
går over tre dager. Det er i tillegg til at det er satt av
god tid til behandling av de vedtektsfestede lands-
møtesaker er det også satt av tid til foredrag og ori-
enteringer.

Mandag 11. mai vil Statssekretær Thor Kleppen
Sættem i Arbeids- og sosialdepartementet holde et
innledende foredrag knyttet til utfordringer i arbeids-
livet og på pensjonsområdet.

Tirsdag 12. mai vil sjef Forsvarsstaben

Generalløytnant Erik Gustavson holde orientering om
Status og utfordringer i Forsvaret. 

Det vises ellers til informasjon som er eller vil bli
publisert på vår web portal www.fsforb.no.

Ledsagerprogram
Det planlegges med et ledsagerprogram tirsdag 12
som i all vesentlighet består av byvandring i Gjøvik by
m/guide. Del 1 i tiden 0930-1130 og del 2 i tiden
1330-1600.

Landsmøte 2015 på Gjøvik

Delegater fra avdelingene 

Fult navn                                                                                     D           E-post adresse                                              Kortversjon                                Region
Forsvarets seniorforbund, avdeling Indre Troms                1            indretroms@fsforb.no                                FSF-Indre Troms                      1
Forsvarets seniorforbund, avdeling Midt-Troms                 2            midttroms@fsforb.no                                 FSF-Midt-Troms                      1
Forsvarets seniorforbund, avdeling Øst-Finnmark             1            oestfinnmark@fsforb.no                            FSF-Øst-Finnmark                  1
Forsvarets seniorforbund, avdeling Porsanger                     1            porsanger@fsforb.no                                  FSF-Porsanger                          1
Forsvarets seniorforbund, avdeling Andøy                           1            andoey@fsforb.no                                       FSF-Andøy                                2
Forsvarets seniorforbund, avdeling Bjerkvik                        1            bjerkvik@fsforb.no                                     FSF-Bjerkvik                             2
Forsvarets seniorforbund, avdeling Bodø                             2            bodoe@fsforb.no                                        FSF-Bodø                                   2
Forsvarets seniorforbund, avdeling Fauske                           1            fauske@fsforb.no                                        FSF-Fauske                                2
Forsvarets seniorforbund, avdeling Harstad                         1            harstad@fsforb.no                                      FSF-Harstad                              2
Forsvaretss eniorforbund, avdeling Vesterålen                    1            vesteraalen@fsforb.no                                FSF-Vesterålen                          2
Forsvarets seniorforbund, avdeling Elverum                        2            elverum@fsforb.no                                     FSF-Elverum                             3
Forsvarets seniorforbund, avdeling Gardermoen                1            gardermoen@fsforb.no                              FSF-Gardermoen                      3
Forsvarets seniorforbund, avdeling Hamar                          1            hamar@fsforb.no                                        FSF-Hamar                                3
Forsvarets seniorforbund, avdeling Haslemoen                   1            haslemoen@fsforb.no                                FSF-Haslemoen                        3
Forsvarets seniorforbund, avdeling Kjeller                           2            kjeller@fsforb.no                                        FSF-Kjeller                                 3
Forsvarets seniorforbund, avdeling Kongsvinger                 1            kongsvinger@fsforb.no                              FSF-Kongsvinger                      3
Forsvarets seniorforbund, avdeling Lillehammer                1            lillehammer@fsforb.no                              FSF-Lillehammer                     3
Forsvarets seniorforbund, avdeling Øvre Romerike           2            oevreromerike@fsforb.no                          FSF-Øvre Romerike                 3
Forsvarets seniorforbund, avdeling Levanger/Verdal         1            levangerverdal@fsforb.no                          FSF-Levanger/Verdal               4
Forsvarets seniorforbund, avdeling Ørland                          1            oerland@fsforb.no                                      FSF-Ørland                               4
Forsvarets seniorforbund, avdeling Steinkjer                       1            steinkjer@fsforb.no                                    FSF-Steinkjer                             4
Forsvarets seniorforbund, avdeling Trondheim                  2            trondheim@fsforb.no                                 FSF- Trondheim                       4
Forsvarets seniorforbund, avdeling Værnes                          1            vaernes@fsforb.no                                      FSF-Værnes                               4
Forsvarets seniorforbund, avdeling Ingeniørvåpnet            2            ingeninoervaapnet@fsforb.no                  FSF-lngeniørvåpnet                  5
Forsvarets seniorforbund, avdeling Kongsberg                   1            kongsberg@fsforb.no                                 F5F-Kongsberg                         5
Forsvarets seniorforbund, avdeling Oslo                              5            oslo@fsforb.no                                            FSF-Oslo                                   5
Forsvarets seniorforbund, avdeling Drammen                    1            drammen@fsforb.no                                  FSF-Drammen                         5
Forsvarets seniorforbund, avdeling Vestoppland                 1            vestoppland@fsforb.no                              FSF-Vestoppland                      5
Forsvarets seniorforbund, avdeling,Ringerike/Hole           1            ringerikehole@fsforb.no                            FSF-Ringerike/Hole                 5
Forsvarets seniorforbund, avdeling Fredrikstad                  1            fredrikstad@fsforb.no                                FSF-Fredrikstad                        6
Forsvarets seniorforbund, avdeling Halden/Sarpsborg      1            haldensarpsborg@fsforb.no                      FSF-Halden/Sarpsborg            6
Forsvarets seniorforbund, avdeling  Horten                         2            horten@fsforb.no                                        FSF-Horten                               6
Forsvarets seniorforbund, avdeling Mågerø                         1            maageroe@fsforb.no                                  FSF-Mågerø                               6
Forsvarets seniorforbund, avdeling Rygge                            3            rygge@fsforb.no                                          FSF-Rygge                                  6
Forsvarets seniorforbund, avdeling Stavern                          1            stavern@fsforb.no                                       FSF-Stavern                               6
Forsvarets seniorforbund, avdeling Bergen                          2            bergen@fsforb.no                                       FSF-Bergen                               7
Forsvarets seniorforbund, avdeling Kjevik                           1            kjevik@fsforb.no                                         FSF-Kjevik                                 7
Forsvarets seniorforbund, avdeling Kristiansand                1            kristiansand@fsforb.no                              FSF-Kristiansand                     7
Forsvarets seniorforbund, avdeling Rogaland                      1            rogaland@fsforb.no                                    FSF-Rogaland                           7
Forsvarets seniorforbund, avdeling Voss                              1            voss@fsforb.no                                            FSF-Voss                                   7
SUM                                                                                           55          

Tenk på din fremtid – meld deg inn i Forsvarets seniorforbund på www.fsforb.no

Støtt Forsvarets seniorforbund – meld seg inn i forbundet på www.fsforb.noStøtt Forsvarets seniorforbund – meld seg inn i forbundet på www.fsforb.no Støtt Forsvarets seniorforbund – meld seg inn i forbundet på www.fsforb.no
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Forbundet for alle seniorer som har eller har hatt tilknytning til Forsvaret

FORSVARETS  SENIORFORBUND  |  LOKALE  AVDELINGER

FSF - Andøy
Leder Åge Nilsen
Fridtjof Nansensgt 81
8480 Andenes
76142814   91857711
andoey@fsforb.no 

FSF - Bergen
Leder Egil Eikanger
Skarehaugane 5
5174 Mathopen
55269270 92889400
bergen@fsforb.no 

FSF - Bjerkvik
Leder Aase Seiness Laberg
Ytterseinesveien 21
8517 Narvik
95875099
bjerkvik@fsforb.no 

FSF - Bodø
Leder Karl Anton Langbakk
Storvika 2B
8014 Bodø
75508515 40249245
bodoe@fsforb.no 

FSF-Drammen
Leder Eirik Davidsen
Krystallveien 31
3478 Nærnes
Tlf. 930 16 971
drammen@fsforb.no

FSF - Elverum
Leder Aage Willy Jonassen
Simleveien 12, 2406 Elverum
62414068/95195189
elverum@fsforb.no 

FSF - Fauske
Leder Lars Andreassen
Aspveien 12
8209  Fauske
75 64 66 31   90650654
fauske@fsforb.no 

FSF - Fredrikstad
Leder Odd M Andersen
Runeveien 7
1639 Gamle Frstad
69347465   92264173
fredrikstad@fsforb.no 

FSF - Gardermoen
LederTore Imsgard 
Postboks 393
2050 Jessheim
90794335
gardermoen@fsforb.no 

FSF - Halden/Sarpsborg
Leder Ove Aardal
Borgerskansen 9 A
1767 Halden
69192555  90040266  
haldensarpsborg@fsforb.no 

FSF - Hamar
Leder Erik Helge Eriksson
Hulda Garborgsgt. 10
2315 Hamar
62525600 90836539
hamar@fsforb.no 

FSF - Harstad
Leder Eva Mathisen
St. Olavs gate 152
9407 Harstad
77063427  41337324
harstad@fsforb.no 

FSF - Haslemoen
Leder Ola Langholen
Høgbergveien 14
2436 Våler i Solør
62420750    46885797
haslemoen@fsforb.no 

FSF - Horten
Leder Gullborg H Lachmann
Utheimsgate 7
3181 Horten
33042713   97681381
horten@fsforb.no 

FSF - Indre Troms
Leder Torkild Westgaard
Dørum 7
9360 Bardu
47854227
indretroms@fsforb.no 

FSF -  Ingeniørvåpenet
Leder Ole Sannes
Teglverksvn 8
3517 Hønefoss
32132707   41456708 
ingenioervaapnet@fsforb.no 

FSF - Kjeller
Leder Arne K. Karlsen
Frydenlundsgate 7a, 
2010 Strømmen
63818685/97545949
kjeller@fsforb.no 

FSF - Kjevik
Leder Roald Skretting
Plommeveien 6 A
4635 Kristiansand
38043775 40863049
kjevik@fsforb.no 

FSF - Kongsberg
Leder Peder Geitle
Ringveien 8
3615 Kongsberg
32766543   98613100
kongsberg@fsforb.no 

FSF - Kongsvinger
Leder Asbjørn Holsæter
Bievegen 13
2216 Roverud
62826514  93080360
kongsvinger@fsforb.no 

FSF - Kristiansand
Leder Tom G Ludt Svendsen
Rødvingevn 17
4626 Kristiansand
38012181   93686140 
kristiansand@fsforb.no 

FSF - Levanger/Verdal
Leder Einar M Aasen
Leirabekvegen 3
7600 Levanger
74081896
levangerverdal@fsforb.no 

FSF - Lillehammer
Leder Martin Åsegg
Kløverenga 30
2611 Lillehammer
61254246  90199105
lillehammer@fsforb.no 

FSF - Midt-Troms
Leder Per-Ivar Klingenberg
Utsikten 2
9325 Bardufoss
41314221
midttroms@fsforb.no 

FSF - Mågerø
Leder Per N Sønnervik
Haugåkervn 54
3132 Husøysund
33386809 96996166
maageroe@fsforb.no

FSF - Oslo
Leder Thor Lysenstøen
Brobekkveien 53c,
0598 Oslo
99092481
oslo@fsforb.no 

FSF - Porsanger
Leder Jan T Næss
Bakkeliveien 30
9700 Lakselv
91872096
porsanger@fsforb.no 

FSF - Ringerike/Hole
Leder Einar Lauritsen
Daniel Hanstensvei 17
3531 Krokkleiva
90151833
ringerikehole@fsforb.no 

FSF - Rogaland
Leder Odd Magnar Solem
Havnegt 7
4306 Sandnes
51665961   91893729
rogaland@fsforb.no 

FSF - Rygge
Leder Dagfinn U Larsen
Sarpsborgveien 68
1640 Råde
69281116  90866410
rygge@fsforb.no 

FSF - Stavern
Leder Hans Sigurd Iversen
Gunnar Reis Andersens 
gate 133
3259 Larvik
92827926  
stavern@fsforb.no 

FSF - Steinkjer
Leder Arnulf Vengstad
Figgatoppen 5
7711 Steinkjer
74836702  91896745
steinkjer@fsforb.no 

FSF - Trondheim
Leder Gudmund Beitland
Gullhaugvegen 5
7560 Vikhammer
90112468
trondheim@fsforb.no

FSF - Vesterålen
Leder Per-Erik Eriksen
Vesterålsgate 98
8400 Sortland
76122055  47014090
vesteraalen@fsforb.no 

FSF - Vestoppland
Leder Gunnar Andreas
Hauglien
Vestbyveien 25
2830 Raufoss
61191926   90056478
vestoppland@fsforb.no 

FSF - Voss
Leder Ole Johan Sanden
Høydalane 17
5700 Voss
56513271   47813719
voss@fsforb.no 

FSF - Værnes
Leder Jon Wengstad
Hognesaunvn 13
7500 Stjørdal
99426528
vaernes@fsforb.no 

FSF - Ørland
Leder Trond Amundsveen
Vardeveien 12
7140 Opphaug
72600144   96234841
oerland@fsforb.no 

FSF - Øst Finmark
Leder Sigfred K. Kalvik
Parkveien 10
9800 Vadsø
78952711  97643801
oestfinnmark@fsforb.no 

FSF - Øvre Romerike
Leder Arne Bigseth
Postboks 140
2071 Råholt
63951497   95768643
oevreromerike@fsforb.no 

Oppdatert pr 16.2. 2015
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