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Forsvarets seniorforbund (FSF) har
nå på nyåret vært i møte med
Arbeids- og sosialministeren for å
redegjøre for forbundets krav til
statsbudsjettet for 2017. FSF er ett
av fire pensjonistforbund som har
direkte drøftingsrett med regje-
ringen. Vi drøfter innspill til stats-
budsjettet og tallgrunnlaget ifm de
årlige trygdeoppgjørene. De yrkes-
aktive deltar i de samme
drøftingene, men gjennom sine
hovedorganisasjoner. Etter et slikt
møte så melder det seg noen
tanker om vår egen virksomhet.

I perioden vi har bak oss har det
vært en omfattende debatt om
fremtidige pensjonsordninger og
om velferdsstatens tjenester er
bærekraftige. Dette er forhold som
i sterk grad berører den eldre del
av befolkningen (60+). I et
samfunn hvor velferdsgodene skal
fordeles er det mange særinteresser
som forventes å bli ivaretatt, vi
eldre har også våre interesser i en
slik sammenheng. Det store spørs-
målet blir, hvem skal ivareta de
eldres behov og forventninger? Vi
vet fra vårt yrkesaktive liv at de an-
sattes interesser blir best ivaretatt
ved at vi står sammen gjennom
medlemskap i våre arbeidstaker-
organisasjoner. Men hvordan står
det til med de som har avsluttet sin
yrkeskarriere eller står på terskelen

til å bli pensjonsmottaker?
Sammenlikner vi oss med de nord-
iske naboland er organisasjons-
prosenten blant de norske
pensjonister i egne pensjonistfor-
bund den suverent laveste i
Norden. Vi kan stille mange spørs-
mål i denne sammenheng, men det
vi kan være helt trygge på er at
kampen om samfunnets velferds-
goder vil bli tøffere enn i dag. Etter
vår vurdering vil derfor behovet
for å stå sammen som pensjonister
være økende, og det vil være en
god investering for fremtiden at
pensjonister er organisert i for-
bund som arbeider for pensjon-
istenes økonomiske, sosiale og
velferdsmessige goder. 

FSF, som er det fjerde største
pensjonistforbundet i Norge og det
største for statspensjonister,
arbeider ut i fra tanken om at skal
våre interesser ivaretas godt, gjøres
dette best ved at vi står sammen og
derigjennom utvikler våre felles
mål.

Som det beskrives innlednings-
vis deltar forbundet i direkte
drøftinger med regjeringen i for-
hold som i sterk grad berører de
eldre og deres interesser. For-
bundet er også en formell hørings-
instans under flere
departementsområder, FSF har i
dag den nødvendige kapasitet til å
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  «FØR GIKK TOGET NÅ,
MEN NÅ GÅR TOGET FØR»

Til ettertanke

ivareta dette. Dette betyr at våre
medlemmers syn kommer til direkte
uttrykk overfor våre myndigheter.

Ved å stå sammen danner vi også
grunnlaget for å gi våre medlemmer
de beste tilbudene. I så henseende er
det viktig å være klar over at FSF
også gir sine medlemmer gratis
tilbud om personlig pensjonsveiled-
ning, merk her at vi kjenner For-
svarets særpreg og tjenestemønster.
Dette er et tilbud som er høyt
verdsatt av de som har benyttet seg
av denne ordningen.

Alle nummer av Medlemskontakt
har en faglig artikkel fra Statens pen-
sjonskasse (SPK) som omhandler
pensjonsforhold for våre
medlemmer.

Les artikkelen fra SPK i dette
nummeret av Medlemskontakt, den
tar opp aktuelle problemstillinger
knyttet til karriereskifte og
mulighetene som pensjonist.

Vi er her for deg. Vil du være med
oss? Valget er ditt.

FSF er en organisasjon 
av og for pensjonister

Den store danske forfatter Benny Andersen skjelner et sted mellom
det å leve livet og det å tilbringe livet.

Gjennom årene har jeg fått anledning til å reise mange steder
rundt om i verden og dermed tilbringe utallige timer på flyplasser.
Det kan for så vidt være spennende nok. For på flyplasser er det
mange forskjellige mennesker å observere. Slanke og runde. Travle
og rolige. Hissige og balanserte. Hvite og svarte. Det skjer alltid noe
på en flyplass, mens jeg er en passiv tilskuer til det som skjer.

På de store flyplasser møtes nesten hele verden. Det vrimler av
ulike tungemål. Når jeg går eller sitter og venter på en flyplass, så er
det for at noen skal bringe meg videre til et reisemål eller rett og slett
hjem. Det blir en ventende og passiv tilværelse. For å korte ned på
ventetida sitter jeg ofte og gjetter hvor folk er fra, hvor de skal hen
og kanskje prøver å gjette hvilket oppdrag de er ute i. Jeg tenker ofte
på en setning jeg så på en flyplass, der det sto: ”Å reise er en omvei
for å komme hjem”.

Livet tilbringes når vi er i ventemodus. Men det leves når vi er i
engasjement i nærmiljø, i familie, i samfunnet, i vennelag der vi yter
noe og der vi får noe tilbake.

Storm P beskriver et sted en mann som står på perrongen og
venter på toget med togtidene i hånden. Men ingen tog kommer og
ingen tog går. Etter en stund går han bort til en funksjonær og spør
hvorfor toget ikke går etter rutetabellen. Funksjonæren svarer at de
togtidene mannen står med i hånden er fra i fjor. Og så føyer han til:
”før gikk toget nå, men nå går toget før”.

Det kan sikkert sies mye om NSB’s rutetabeller og regularitet. Det
skal jeg ikke gjøre. Men det jeg vil rette oppmerksomheten mot er at
må være oppdaterte på ankomster og avgangene i livet, slik at vi
ikke blir stående igjen å tilbringe livet. For å tilbringe livet er passivt
og ventende på at noe eller noen skal bringe oss videre.

Å leve livet er aktivt og ikke ventende. Hver dag er en gave gitt
oss fra Skaperen med muligheter bygd inn i seg. Det er alltid noen
som har bruk for oss og vi har bruk for noen. For ingen av oss lever
for seg selv, selv ikke i et velferdssamfunn der vi kan mestre det
meste på egen hånd.

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

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

Redaksjonen avsluttet 11.3-2016

Stoffrist nr 2/16 er 29.4-2016

Grafisk produksjon: John Rønning
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På Sørlandet har det fra 1982 og
frem til dags dato vært to avdel-
inger tilknyttet forbundet. Det er
avdeling Kjevik, stiftet 14.sep 1982
og avdeling Kristiansand, stiftet
16.des 1982. Medlemmene ble re-
kruttert fra forskjellige militære av-
delinger i regionen. De kom fra
Distriktskommandoen, Sjøfor-
svarsdistriktet, regimenter, luftfor-
svarets skolesenter Kjevik,
kystartilleriet, HV distriktet, For-
svarets musikk og andre avdel-
inger.

Det var enkelt å få nye
medlemmer fra stiftelsesåret og
noen år fremover da det var ca 700
forsvarstilsatte i regionen. Fra
starten av var interessen stor og
antall medlemmer økte i begge av-
delingene og rundt tusenårsskifte
var det på det høyeste.

I perioden 1995 til 2002 gjen-
nomgikk Forsvaret store om-
organiseringer  og i Kristiansand
ble militære avdelinger lagt ned
med unntak av luftforsvarets
skolesenter Kjevik. Det betød at
bortimot 450 forsvarstilsatte ble
borte, og det ble vanskeligere å få
nye medlemmer. Antall
medlemmer har sakte men sikkert

vært synkende. Kjevik har i dag
168 medlemmer og Kristiansand
87 medlemmer. Til tross for ned-
leggelsen av militære avdelinger
har det lykkes å opprettholde høy
aktivitet i begge avdelingene med
varierte tilbud og god oppslutning.
Det sier seg selv at utviklingen
med synkende antall medlemmer
over år og redusert mulighet til å
rekruttere nye medlemmer ikke er
bærekraftig over tid.

For omtrent to år siden begynte
lederne i begge avdelingene å dis-
kutere utviklingen og hvordan man
best kunne møte utfordringene
med synkende medlemstall. Gjen-
nom flere samtaler ble det enighet
om å se på muligheten til å slå
sammen begge avdelingene til en. I
årsmøtene våren 2015 ble saken
diskutert og resultatet ble å opp-
nevne en hurtigarbeidende
arbeidsgruppe med to re-
presentanter fra hver avdeling som
skulle legge frem et anbefalt forslag
til det videre arbeid. Arbeids-
gruppens anbefaling ble fremlagt i
styremøtet i slutten av april.
Arbeidsgruppens anbefalinger var
at man arbeidet videre med en
sammenslåing og det innebar at

man i løpet av oktober skulle
avholde ekstraordinært årsmøte
der flere punkter måtte diskuteres.
Arbeidsgruppens anbefalinger ble
fulgt. Det ble blant annet oppnådd
enighet om at medlemslistene fra
31 des 2015 blir slått sammen og
overført til en ny avdeling med
virkning fra 1. januar 2016 og av-
deling Kristiansand inngår i denne.
Nåværende styre i avdeling Kjevik
vil fortsette frem til årsmøtet i
mars. De vil ivareta og utarbeide
alle forhold i saken som fremlegges
i årsmøtet som blir stiftelsesdato
for den nye avdelingen. Arbeids-
gruppens anbefaling er at den nye
avdelingen gis navnet Agder.

Gjennom hele perioden er det
utvist stor vilje til å samarbeide om
denne saken for å finne frem til
gode løsninger. Med dette oppnår
vi å få en stor avdeling med 255
medlemmer på Sørlandet.  

Det gjenstår mye arbeid frem til
årsmøtet i mars, men vi er over-
bevist om at med den positive inn-
stillingen som hittil har vært vist
vil resultatet bli meget godt og
fremtidsrettet. Vi ønsker lykke til
på årsmøtet.

Tom Geir Ludt Svendsen

TO BLIR TIL EN
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Før du bestemmer deg for å slutte
tidlig er det noen momenter det
kan være lurt å tenke gjennom.

Pensjonens størrelse
Særalderspensjonen er i dag 66
prosent av pensjonsgrunnlaget.
Pensjonsgrunnlaget er som regel er
det du har i årslønn når du slutter.

Dersom du har hatt 100 prosent
stilling i minst 30 år vil du få 66
prosent av sluttlønnen i alderspen-
sjon.

Særalderspensjonen vil ikke bli
levealdersjustert, men skal regnes
om til ordinær alderspensjon og
levealdersjusteres når du fyller 67
år.

Er da 66 prosent av det du har i
lønn tilstrekkelig å leve av?

Med for eksempel utgangspunkt
i en årslønn på 500 000 kroner vil
pensjonen bli 330 000 kroner i
året.

Det er ikke noe ekstra skattefra-
drag på en særalderspensjon. Den
skattlegges omtrent på samme
måte som inntekten din, men med
en litt lavere trygdeavgift.

Uten jobb i tillegg til 
særalderspensjonen
Hvis du ikke tar ny jobb etter å ha

gått av med særalderspensjon skal
du være oppmerksom på at du
heller ikke opparbeider noe mer i
alderspensjon i folketrygden.  Det
kan få konsekvenser for din
samlede pensjon fra 67 år.  Litt
mer om det finner du lenger ned i
artikkelen.

Muligheten til ny jobb etter å
ha gått av med særalderspen-
sjon
Hvordan det du tjener ved siden
av særalderspensjonen påvirker
pensjonen er avhengig av hvor
du eventuelt begynner i ny jobb.

1. Du begynner i ny stilling i en
privat bedrift
Dersom du jobber som selv-
stendig næringsdrivende eller
blir ansatt i en bedrift som ikke
har offentlig tjenestepensjon, vil
ikke særalderspensjonen bli
redusert.  Du beholder sær-
alderspensjonen uavkortet.

2. Du begynner i ny stilling i of-
fentlig sektor, men jobber på
pensjonistvilkår og lønnes med
pensjonistlønn.
Pensjonistlønn er i dag 191
kroner timen.  Ved å lønnes med

Ny jobb samtidig med  

I Forsvaret er det mange som
har særaldersgrense 60 år.
Det betyr at du har rett og
plikt til å fratre stillingen din
når du fyller 60 år.  Hvis
summen av alderen din og
tjenestetiden din i offentlig
tjenestepensjonsordning er
minst 85 år, kan du til og med
fratre tre år tidligere, altså så
tidlig som når du fyller 57 år.

Av Tone Westgaard
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     særalderspensjon

Nytt fra Statens Pensjonskasse  n

pensjonistlønn vil særalderspen-
sjonen ikke reduseres.

Du beholder pensjonen uav-
kortet.

3. Du begynner i ny stilling i of-
fentlig sektor (stat eller kom-
mune).
Hvis du begynner i en ny stilling i
offentlig sektor, vil du på nytt bli
medlem i en offentlig tjenestepen-
sjonsordning.  Særalderspen-
sjonen blir da redusert i forhold til
hvor høy lønn du får, sammen-
lignet med pensjonsgrunnlaget
(sluttlønnen) i særalderspen-
sjonen.

Et eksempel:
Sluttlønnen din (pensjonsgrunn-
laget) var 500 000 kroner.

Det gir deg en årlig pensjon på
330 000 kroner.

Du får en ny jobb som gir deg
en årslønn på 330 000 kroner.

Her spiller det ingen rolle om
det er 100 prosent stilling eller en
redusert stilling du begynner i.
Det er hva du får utbetalt før skatt
som betyr noe. 

Vi må da først regne ut hvor
stor din pensjonsgrad blir:

500 000 – 330 000 = 170 000

kroner (forskjell i inntekt) 
170 000/500 000 x 100 = 34% 

Du vil ha en samlet utbetaling på:
Lønn 330 000
Pensjon 330 000 x 34% = 112 200
Samlet utbetaling før skatt 442 200

Som du ser vil ikke pensjonen
bli redusert krone for krone, men
i forhold til hva du hadde i inntekt
før du ble pensjonist.

Dersom du får en ny stilling
like før du tenker på å slutte i stil-
lingen med særaldersgrense, skal
du være litt oppmerksom.  Hvis
du går direkte over fra stillingen
med særaldersgrense til ny stilling
med høyere aldersgrense, vil du
ikke få utbetalt noen særalders-
pensjon.  Det blir regnet som
bytte av jobb, og du fortsetter opp-
tjening bare med ny aldersgrense
på 70 år.  Du må altså slutte i stil-
lingen og fratre med overgang til
pensjon for å få utbetalt en sær-
alderspensjon.

En ny stillingen i offentlig
sektor vil mest sannsynlig ha
aldersgrense 70 år, og du fortsetter
opptjening i SPK eller annen of-
fentlig pensjonsordning.  Når du

etter hvert slutter i denne stil-
lingen også, har du noen al-
ternativer.

1. Slutte i den nye stillingen før
du fyller 67 år
Du får igjen utbetalt full sær-
alderspensjon beregnet på samme
grunnlag som opprinnelig.  

Hvis du hadde høyere lønn i
den nye stillingen vil ikke den
inngå i  pensjonsgrunnlag før du
fyller 67 år.

Hvis du ikke hadde full opp-
tjening i særalderspensjonen din
vil ikke den ekstra tiden i den nye
stillingen blir lagt til før du fyller
67 år.

2. Slutte i den nye stillingen når
du fyller 67 år eller senere
Da vil vi vurdere om pensjons-
grunnlaget i særalderspensjonen
din eller sluttlønnen i den nye stil-
lingen er høyest.  Vi beregner pen-
sjonen din etter det høyeste
grunnlaget.

Alle årene du har jobbet etter
uttak av særalderspensjon vil nå
bli regnet med og lagt til, hvis du
ikke allerede hadde 30 års opp-
tjening da du tok ut
særalderspensjonen. »»»»
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» Uttak av alderspensjon
i folketrygden.
Uansett om du jobber ved siden av
særalderspensjonen eller ikke, har
du mulighet til også å starte ut-
betaling av alderspensjonen fra
folketrygden når du fyller 62 år.  

Hvis du gikk av med særalders-
pensjon fra fylte 57 år og ikke har
vært i jobb etter det, har du heller
ikke opparbeidet mer folketrygd.
Det kan da hende at du ikke har
opparbeidet høy nok folketrygd til
å ha mulighet til å ta den ut fra
fylte 62 år.  Uttak av folketrygd er
levealdersjustert og nøytral og det
betyr at jo tidligere du ønsker å
starte utbetalingen jo lavere årlig
beløp vil du få.

Jeg vil anbefale deg å gå inn på
din pensjon på www.nav.no og
sjekke muligheten for uttak.  Bruk
da kalkulatoren og legg inn at du
ikke har inntekt lenger. 

Husk også at når vi skal regne ut
hvor mye du skal ha i pensjon fra
fylte 67 år, vil vi regne folke-
trygden som om du ikke har startet
utbetaling før 67 år. Statens pen-

sjonskasse kompenserer ikke for at
du velger å ta ut alderspensjon i
folketrygden tidligere. Det betyr at
hvis du starter uttak av alderspen-
sjonen i folketrygden før 67 år, vil
den samlede pensjonen du får fra
67 år være lavere.

Hva skjer for de som er født etter
1958.

Pr. i dag er regelverket som skis-
sert over, og for deg som er født til
og med 1958 er du omfattet av en
garanti som sikrer deg 66 prosent
av pensjonsgrunnlaget i samlet
pensjon fra fylte 67 år. Garantien
betinger at du har minst 30 år
medlemskap i offentlig tjenes-
tepensjonsordning, og at du ikke
har startet uttak av alderspensjon i
folketrygden før 67 år. 

Det kommer til å bli endringer i
den offentlige tjenestepensjonen
for de som er yngre.  Omfanget av
endringene er ikke klart ennå, så
hvordan pensjonen vil bli fra fylte
67 år for dere som går av med sær-
alderspensjon nå, vet vi ikke.  Fo-

reløpig er du sikret 66 prosent av
pensjonsgrunnlaget i særalders-
pensjon, men må leve i usikkerhet
om hvordan pensjonen blir når du
fyller 67 år.  Det kan være lurt å
forberede seg på at pensjonen fra
67 år vil bli lavere enn det du har i
særalderspensjon.
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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”
Medlemskontakt nr 1/2015 ”Hjelp Statens pensjonskasse å bli bedre”
Medlemskontakt nr 2/2015 ”Uføretrygden og sæaraldersgrenser”
Medlemskontakt nr 3/2015 ”Ingen artikkel fra SPK
Medlemskontakt nr 4/ 2015 ”Uførepensjon med påfølgende særalderspensjon”

Tips fra Forsvarets seniorforbund 
(her vil du bli minnet om hva du må passe på)

Hva skjer når et medlem i Statens pensjonskasse (SPK) dør.
Hvem skal melde fra om dødsfallet?
n   Hvis en pensjonist som mottar pensjon fra SPK dør eller et yrkesaktivt medlem dør, er det ikke nødvendig 
     for etterlatte å melde fra om dette til SPK. 
n   Da avdøde var medlem hos SPK, mottar SPK automatisk melding om dødsfallet fra NAV eller arbeidsgiver.
n   Når SPK mottar meldingen, starter saksbehandlingen automatisk. 
     Det er derfor ikke nødvendig å sende pensjonssøknad til SPK. 

Utbetaling av restpensjon
n   Når pensjonisten dør, foretar SPK en engangsutbetaling til ektefelle eller dødsboet. 
     Pensjonen for dødsmåneden tilsvarer den månedlige pensjonen. 
n   Dersom pensjonisten har en gjenlevende ektefelle, utbetales det pensjon to måneder etter dødsmåneden.
     Ved utbetaling til dødsbo, utbetales pensjon for èn måned etter dødsmåneden. 
n   Utbetalingen etter dødsmåneden er ikke samordnet med folketrygden. 
     Pensjonen i perioden etter dødsmåneden er skattefri. 
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Forsvarets operative hoved-
kvarter (FOH) er i dag For-
svarets eneste hovedkvarter
på operasjonelt nivå. Primær-
oppgavene er å ivareta norske
interesser gjennom planlegg-
ing og utførelse av militære
operasjoner både i Norge og i
utlandet. 

En av Forsvarets operative hoved-
kvarter hovedoppgaver er å sørge
for militær tilstedeværelse på land,
i luften og på havet. Det er viktig at

vi som suveren stat har oversikt
over hele ansvarsområdet vårt
ettersom det øker vår evne til
suverenitetshevdelse og myndig-
hetsutøvelse. Helt sentralt i denne
sammenheng er Forsvarets evne til
å utgjøre en terskel mot en
eventuell aggressor, og reagere
raskt dersom en militær trussel es-
kalerer. Dette oppnår vi ved
regelmessig militær tilstedeværelse. 
Norges interesser blir også ivaretatt
gjennom at FOH utfører døgnkon-
tinuerlig overvåkning  av våre hav-,
land-, og luftområder. Dette fo-
regår ved at hovedkvarterets over-

våkingssenter  kontinuerlig samler
inn informasjon fra ulike be-
mannede og ubemannede
sensorer, som Kystvakten,
maritime patruljefly og satellitter.
Akkurat som et puslespill, settes
informasjonen sammen brikke for
brikke, og danner til slutt et helhet-
lig situasjonsbilde. Denne infor-
masjonen deler vi videre med Nato
og norske avdelinger i inn- og ut-
land. Slik etableres det en felles
situasjonsforståelse som gjør oss i
stand til å  rette ressursene inn mot
der det er behov for det.  I år vil
hovedprioriteringene for hoved-

Forsvarets operative hovedkvarter

Forsvarets operati  
Illustrasjonsbildet overvåkingssenteret.
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  ve nav
kvarteret være å bedre Forsvarets
operative evne og redusere re-
aksjonstiden der dette er mulig.

Internasjonale operasjoner
I tillegg til å gjennomføre nasjonale
operasjoner, planlegger og under-
støtter vi også norske styrkebidrag i
internasjonale operasjoner. En
viktig oppgave i den sammenheng
er å sørge for at sikkerheten til
personellet som bidrar i interna-
sjonale operasjoner blir ivaretatt.
For norske offiserer som deltar i
internasjonale operasjoner, er For-
svarets operative hovedkvarter

deres felles kontaktpunkt. Færre
soldater er deployert i interna-
sjonale operasjoner enn for få år
siden, men norske styrker er re-
presentert på flere steder enn før.
Norge bidrar med styrker i flere
land. Det største bidraget er trans-
portflybidrag i Mali som inngår i
FN-operasjonen MINUSMA. Bi-
draget i Afghanistan er kraftig
redusert, men Norge deltar fortsatt
med styrker i Resolute Support
Mission, som erstattet ISAF i be-
gynnelsen av januar i fjor. De
norske soldatenes viktigste rolle er å
være rådgivere for de afghanske

styrkene slik at de selv skal bli i
stand til å beskytte landet sitt. Det
er også dette som er målet med vårt
bidrag i Irak, hvor norske soldater
rettleder og trener landets egne
soldater slik at de selv skal bli i
stand til å bekjempe terrorgruppen
ISIL. 

Støtter det sivile samfunnet
Her hjemme er hovedkvarteret en
viktig bidragsyter for å bevare
samfunnssikkerheten, ved å sørge
for at Forsvaret støtter det sivile
samfunnet når vi blir bedt om bi-
stand. Bistandsanmodningene

Nordvern.
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kommer hovedsakelig fra politiet.
FOH har derfor et godt samarbeid
med Politidirektoratet og landets
politimestre. Når det blir gjort
funn av ammunisjon eller gjen-
stander med eksplosivt innhold
utenfor Forsvarets egne områder er
dette politiets ansvar, men
ettersom de har begrenset kapasitet
til å håndtere slike funn selv må de
ofte anmode Forsvaret om bistand.
Det er hovedkvarteret som sørger
for at disse oppdragene blir gjen-
nomført. Hvert år utfører For-
svarets EOD-operatører mellom
300 og 400 oppdrag, over hele

landet.  Når det gjelder bistand i
forbindelse med naturkatastrofer
og større ulykker er Fylkes-
mennene, og Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap
viktige partnere, mens hovedred-
ningssentralene i Sør-Norge og
Nord-Norge er viktige samarbeids-
partnere i forbindelse med søk og
redning. FOH samarbeider des-
suten med ulike etater som Statens
vegvesen og Kystverket. 

Planlegger og leder øvelser
Hovedkvarteret har ansvaret for å
planlegge og lede fellesoperative

øvelser, som for eksempel den
store vinterøvelsen Cold Re-
sponse som holdes i Norge annet
hvert år. Hovedhensikten med
årets vinterøvelse, hvor 15.000
soldater fra 14 land deltok, var å
øve på høyintensive krise-og
krigsoperasjoner under vinterfor-
hold. Det er viktig å sikre at
Norge kan ta i mot alliert støtte,
og at Forsvaret kan operere
sammen med våre allierte. Under
årets vinterøvelse var derfor det å
øve på å motta alliert støtte et
viktig øvingsmoment. 

Fjellgang.
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Organisasjonsoppbygging
Forsvarets operative hoved-
kvarteret ble etablert i Bodø i
2009. Organisasjonsstrukturen er
hierarkisk inndelt. På toppen
finner vi ledelsen som består av
sjef for hovedkvarteret, nestkom-
manderende og sjef for ope-
rasjonsstaben. Under ledertrioen
finner vi avdelingene, som er
basert på Natos måte å dele inn
avdelinger på. I dag består disse av
en personell-og økonomi-avdel-
ing, en fellesoperasjoner-avdeling,
en logistikkavdeling, en
sambandsavdeling, en plan-og øv-

ingsavdeling og en avdeling for
spesialoperasjoner. Under disse
avdelingene igjen finner vi en
rekke seksjoner. For eksempel
tilhører Alliert treningssenters
personell, som holder til på
Garnisonen i Porsanger og
Åsegården en seksjon som ligger
under plan-og øvingsavdelingen.
Hovedkvarteret har vært gjennom
en rekke organisasjonsendringer
siste årene. Vi har gått bort fra
forsvarsgrenvise miljøer til et mer
fellesoperativ miljø. Som For-
svarets operative nav er det viktig
at den fellesoperative tankegangen

gjennomsyrer hvordan hoved-
kvarteret er oppbygd. 

Endringer i organisasjonen vil
også prege fremtiden. Det er es-
sensielt at Forsvarets operative
hovedkvarter følger samfunns-
utviklingen og tar høyde for
sikkerhetsmessige utfordringer.
Det aller viktigste er at vi er i
stand til å forsvare landet på best
mulige måte, og at vi følger opp de
styrker vi har i internasjonale ope-
rasjoner. 

Sjef FOH i Joint operation center.
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Etter vedtak på FSF Landsmøte på
Gjøvik i mai 2015 ble det iverksatt
anskaffelse av et nytt system. Ut-
gangspunktet for anskaffelsen var
behov for et system som på en
enklere måte kunne gi FSF
mulighet å følge medlems-
utviklingen og samtidig spare res-
surser som fram til nå har gått
med til nødvendig rapportering
og oppfølging mellom forbunds-
kontoret og de 40 avdelingene
som opererte med sine autonome
systemer.

Tilbud og anskaffelsesprosessen
er basert på en kravspesifikasjon
utarbeidet av Forsvarets seniorfor-

bund i 2015. Etter vurdering av 5
tilbydere ble det inngått avtale
med Styreweb AS om leveranse
ultimo oktober 2015. Etter en im-
plementeringsperiode og kon-
vertering av medlemsdata fra
tidligere system ble det gjen-
nomført kurs for representanter
fra 40 avdelinger i perioden fe-
bruar-mars for å gjøre avdel-
ingene klar til å ta systemet i bruk
fra 1 april 2016.

De viktigste funksjoner som
dekkes er;
- Medlemsregistrering og oppfølg-
ing av medlemsmassen, hvor alle

autoriserte brukere via internett er
tilkoplet en sentral database, hvor
alle har tilgang til det samme
datagrunnlaget og hvor tilgangs-
kontrollen er styrt av den enkelte
avdeling og forbundskontorets
behov.

- Videre finnes det en regn-
skapsmodul som er tilgjengelig
med de vanligste funksjoner og
oversikter som;  kontoplan, bud-
sjett, dagbok, bilagsføring,
fakturering.

Knut Dalen

Forsvarets seniorforbund tar i bruk 
nytt medlemsregistrering-/regnskapssystem 
fra Styreweb AS fra 1 april 2016
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Forsvarets seniorforbunds nye
hjemmeside   www.forsvarets-
seniorforbund.no er levert av
Snapper Net Solutions AS og
var aktiv fra 3. februar 2016. 

Hjemmesiden består av en sentral
hovedside med underliggende av-
delingssider for alle FSF-avdel-
ingene.

Hjemmesiden har fått ny design
med mulighet for mer billedbruk
og hovedsiden er organisert slik at
den innholdsmessig er innrettet
med en fordeling 60/40 i forholdet
mellom potensielle medlemmer og
FSF medlemmer. Dette for å skape
interesse og informere om hva For-

svarets seniorforbund står for og
hva vi kan tilby våre medlemmer.
Fra hovedsiden blir en ledet mot
bl. a. avdelingssidene som be-
skriver hvor FSF avdelingene er
lokalisert omkring i landet og
hvordan de kan kontaktes. Inn-
holdet på avdelingssidene har en
innretning og fordeling 80/20 som
er mer rettet mot avdelingens
medlemmer og i mindre grad mot
eksterne lesere.

Siden inneholder informasjon
om hva forbundet gjør og hvor av-
delingene er etablert rund omkring
i landet. Videre inneholder den ak-
tuelt stoff med relasjon til vårt
virkeområde (pensjonsrelaterte
forhold, helse og økonomi), ak-

tivitetskalendere og hvem som har
tillitsverv i organisasjonen. Her
kan en finne oversikt over aktuelle
nyheter fra media, medlemsblader,
møteaktivitet, medlemsfordeler og
vervepremier mm. Herfra kan en
også ta kontakt med forbundet via
e-mail eller melde seg inn som
medlem via elektronisk innmeld-
ingsblankett.

Avdelingene oppfordres til å
bruke sin hjemmeside aktivt og
spre informasjon om sin virk-
somhet og legge ut relevant stoff
for å holde medlemmene infor-
mert samt bidra til å rekruttere nye
medlemmer.

Knut Dalen

FSF har tatt i bruk ny

HjEMMESIDE
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Meld deg inn i 
Forsvarets seniorforbund og
vinn gratis reise

Alle som tegner seg som nytt medlem i Forsvarets seniorfor-
bund (FSF) i perioden fredag 1. april til og med onsdag
1. juni 2016 deltar i trekningen om et gavekort med  verdi på
kroner 2500 for reise med Color Line, tur – retur Oslo-Kiel. 
Du velger selv når og hvordan du vil reise. 
Gavekortet er gyldig til 31. desember 2016.

For å delta i trekningen må innmeldingsskjemaet være 
innkommet til forbundskontoret i løpet av fredag 
7. juni 2016. 

Trekningen foretas 16. august 2016. 
Vinner kunngjøres på vår hjemmeside www.fsforb.no 
og i Medlemskontakt nr. 3/2016.

med Color Line, tur – retur Oslo – Kiel for to personer

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.
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Grunnbeløp fra 1. mai 2015; 90
068 kroner, en økning på 1,92
prosent.
Alderspensjon under utbetal-
ing øker med 1,16 prosent
(øker med 1,92 prosent og de-
retter fratrukket 0,75 prosent)

For første gang deltok Forsvarets
seniorforbund i trygdedrøftinger
med regjeringen.

Årets trygdedrøftinger ble gjen-
nomført 19. og 20. mai. Resultatet
skal endelig fastsettes av Kongen i
statsråd. Utfordringen som en stod
ovenfor var at med det fo-
religgende tallgrunnlaget var det
en reell frykt for at regulering av
de løpende alderspensjoner ikke
ville få kompensert for prisstig-
ningen i 2015 .

Trygdedrøftingene gjen-
nomføres i Arbeids- og
sosialdepartementet. Regulering av
grunnbeløpet og pensjoner under
utbetaling følger en regulerings-
modell, vedtatt av Stortinget og
nedfelt i lov. Drøftingene blir der-
for begrenset til å skape en felles
forståelse for tallmateriellet som
skal legges inn i modellen. 

Forsvarets seniorforbund be-
klager sterkt at pensjonister ikke
har får kompensert for den for-
ventede prisstigningen i 2015.

Forsvarets seniorforbund og
Seniorsaken valgte likevel, av for-
melle grunner, å signere protokoll
fra møtene 19. og 20. mai 2015 om

tallgrunnlaget for regulering av
grunnbeløpet og pensjoner i folke-
trygden fra 1. mai 2015, da den
reguleringsmodellen som benyttes
er nedfelt i lov og følgelig ikke gir
regjeringen rom for forhandlinger.

Dette gjorde det mulig å få inn
følgende protokolltilførsel.

«Seniorsaken og Forsvarets
seniorforbund beklager sterkt at
staten ikke er villig til å kompensere
pensjonistene for prisstigningen.
Årets oppgjør synliggjør at
Stortingets pensjonsforlik i en tid
med lav realvekst får konsekvenser
for pensjonistene som går på tvers
av intensjonene i forliket. I tillegg
har den løpende underreguleringen
av pensjonene i den første femårs-
perioden medført at pensjonen, for
personer som har hatt pensjon hele
tiden, nå er mer enn 3,5 % under-
regulert sammenholdt med den
generelle velstandsutviklingen i
samfunnet. Dette er en uakseptabel
utvikling. Seniorsaken og Forsvarets
seniorforbund ber derfor regje-
ringen og Stortinget innstendig om å
justere modellen slik at under-
reguleringen fjernes, og i alle fall slik
at man unngår akkumulerings-
effekten av den årlige under-
reguleringen».

Vi mener at regjeringen i årets
oppgjør likevel har kommet pen-
sjonistene i møte. Arbeids- og
sosialministeren opplyste under
møtet 20. mai 2015 at regjeringen
nå vil gjennomgå regulerings-
prinsippene for pensjoner.  Dette
samsvarer godt med fremlagte for-

slag fra Seniorsaken og Forsvarets
seniorforbund. Formålet med
denne gjennomgangen er å unngå
en utvikling over flere påfølgende
år, hvor pensjonistene får redusert
kjøpekraft, samtidig som lønns-
oppgjørene gir økt kjøpekraft til
arbeidstakerne. Gjennomgangen
skal bygge følgende:
• Eventuelle endringer skal ikke
svekke bærekraften i pensjonssys-
temet
• Det skal ikke gis noen innebygd
garanti mot redusert kjøpekraft i
enkeltår
• Justeringer for eventuelle avvik
mellom forventet og faktisk lønns-
vekst de to siste årene opprett-
holdes
• En eventuell endring kan først tre
i kraft i 2016. Det skal likevel
vurderes om eventuelle endringer
skal gjelde fra og med 2016, eller
om en i 2016 også skal ta hensyn
til en eventuell redusert kjøpekraft
i 2015. 

Trygdeoppgjøret 2015 ble gjen-
nomført iht. gjeldende regler for
regulering av grunnbeløpet (G) i
folketrygden og pensjoner.

Trygdeoppgjøret 2015
Pensjonistene fikk ikke kompensert for prisveksten
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Utdrag av folketrygdloven:
§ 19-14. Regulering av pensjon
under opptjening og utbetaling

Pensjon under opptjening
reguleres gjennom endringer i
grunnbeløpet, se § 1-4. Restpen-
sjon, se § 19-10, reguleres i sams-
var med lønnsveksten.

Pensjoner under utbetaling
reguleres i samsvar med lønns-
veksten og fratrekkes deretter 0,75
prosent.

Satsene for minste pensjonsnivå,
se § 19-8, reguleres i samsvar med
lønnsveksten og justeres deretter
for effekten av levealdersjus-
teringen for 67-åringer i
reguleringsåret. Satsene for minste
pensjonsnivå skal likevel ikke
reguleres lavere enn etter andre
ledd.

Regulering etter første til tredje
ledd skjer årlig med virkning fra 1.
mai.

Kongen fastsetter regulerings-
faktorer etter første og andre ledd

og satser for minste pensjonsnivå
etter tredje ledd, jf. § 19-8.

xxx

FSF vurderer reguleringsmodellen
ut fra:

Lønnsvekst
- prisvekst
= reallønnsvekst

Reguleringsmodellen for pensjoner
under utbetaling tar utgangspunkt
i at pensjonene reguleres med et
gjennomsnitt av lønnsvekst og
prisvekst, eks lønnsvekst 4% , pris-
vekst 2,5%  gir en regulering av
pensjonen med 3,25% .

Den lovbestemte regulerings-
modellen legger imidlertid til
grunn en forutsetning om en real-
lønnsvekst på 1,5 %, som med en
gjennomsnittsberegning gir 0,75%,
eks lønnsvekst 4% som tillegges og
deretter fratrekkes 0,75% som gir
en regulering av pensjonen med
3,22%, pga. regnemåten blir fra-

trekket større enn 0,75% i forhold
til lønnsveksten.
Dersom reallønnsveksten er 
> 1,5% vil reguleringen være
høyere enn gjennomsnittet av
lønns- og prisvekst. 

Dersom reallønnsveksten er 
< 1,5% vi l reguleringen være
lavere enn gjennomsnittet av
lønns- og prisvekst.  

Dersom lønnsveksten for eks er
3,5%, vil modellen gi en
regulering på 2,72%, hvis real-
lønnsveksten samme år er 
≤ 0,75 % vil den lovbestemte
reguleringsmodellen innebære
reallønnsnedgang for pensjoner
under utbetaling.

FSF VIL HEVDE AT 
REALLØNNSBEGEREPET MÅ
INN I REGULERINGS-
MODELLEN.    

Hvordan reguleres
løpende pensjoner?
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1. Generelt
Forsvarets seniorforbund (FSF)
arbeider for at alderspensjonistene
skal være omfattet av forutsigbare
pensjonsordninger som sikrer pen-
sjonistenes økonomiske og sosiale
kår, ved at pensjonistene skal være
sikret minst den relative andelen
av velferdsutviklingen (reallønns-
veksten).

FSF har som mål:
• Bevare verdien i pensjoner, opp
arbeidet gjennom arbeid

• Helse- og omsorgstilbud for eld-
regenerasjonen som gir verdighet
livet ut

• Kulturelle – sosiale - og velferds-
messige aktiviteter som engasjerer
og bidrar til at pensjonistene har
en meningsfylt livsfase, gjennom
egenutviklede og tilrettelagte til-
tak.

2. Arbeidslinjen 
FSF støtter arbeidslinjen ved at
arbeidstakere over 62 år motiveres
for fortsatt arbeidsinnsats og  at
arbeidsgiverne vil ansette og be-
holde disse arbeidstakerne. Vi ser
en tendens til at arbeidstakere står
lengre i jobb, det er oppmuntren-
de, men det må fortsatt stimuleres
til at arbeidstakere står i arbeid
lengre enn laveste pensjonsalder,
både for å utnytte denne verdifulle
kompetansen og for å øke egen
pensjon.

For å motivere til at arbeids-
takere står lengre i arbeid fremmer 

FSF 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: 

Som grunnlag for lov-
bestemmelsen i regulerings-
modellen ligger en forutsetning
med en reallønnsvekst på 1,5
prosent, «gjennomsnittsberegn-
ingsmodellen» gir derfor et
fratrekk på 0,75 prosent. Lavere
reallønnsvekst innebærer at for-
utsetningen ikke lenger er til
stede. FSF vil hevde at ved å
korrigere for negativ realvekst så
endres ikke prinsippet i lov-
bestemmelsen. Innenfor gjeldende
bestemmelser for regulering av de
løpende alderspensjoner er det
ikke mulig med en slik korrigering
ifm trygdeoppgjøret, derfor må
det, etter FSFs vurdering, foretas
en korrigeringen gjennom bud-
sjettet. 

FSF setter frem følgende krav:
• I budsjettet for 2017 legges inn
en økonomisk korrigering for
reguleringsfaktoren på 0,75%, slik

at realveksten for løpende alders-
pensjoner minimum tilsvarer for-
ventet prisvekst i 2017. 

4. Demokratisk underskudd
Organisasjonsprosenten i rene
pensjonistorganisasjoner er langt
lavere enn i våre naboland Sverige
og Danmark. Eldre har lav re-
presentasjon i styrende organer
fordi de eldre ofte taper i nomina-
sjonsprosessene mot yngre kan-
didater. Dette er uheldig, derfor er
det viktig at regjeringen styrker de
arenaene hvor de eldre skal ha inn-
flytelse. Det må imidlertid
fremheves at den nye modellen
med pensjonistorganisasjonenes
deltakelse i drøftinger er en styrke
for demokratiet.

FSF fremsetter følgende krav:
• De kommunale- og fylkeskom-
munale eldreråd må prioriteres og
det må avsettes midler til mer
opplæring av disse.

5. Skatt og avgifter
Trygdeavgiften, er hjemlet i folke-
trygdloven. I budsjettsammenheng
blir den vurdert som en generell
skatt/avgift opp mot forskjellige
grupper.

I regjeringens forslag til stats-
budsjett 2016 økes minstefradrag
øvre grense for lønnsinntekt med
2,8 %, mens minstefradrag på pen-
sjonsinntekt økes med 1,9 %. FSF
er uenig i denne type fordelings-
profil.

KRAV TIL 
STATSBUDSjETTET FOR 2017
– Forsvarets seniorforbund
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FSF fremsetter følgende krav:
• Trygdeavgiften skal ikke be-
handles som en generell skatt/av-
gift, men etter intensjonen i
folketrygdlovens innretning, dvs.  
      Trygdeavgiften deles i en
helsedel og en pensjonsdel (jmf
todelingen ved frivillig avgift).
Pensjonsdelen påvirkes ikke av
pensjonsinntekt og det skal derfor
ikke beregnes avgift her. Endring i
helsedelen skal endres med
samme prosentpoeng for arbeids-
inntekt og pensjonsinntekt.

• Trygdeavgiften tilbakeføres med
1,7 prosentpoeng for pensjonsinn-
tekt, (denne ble innført selektivt
for pensjonsinntekt 1.1 2011)

• Tiltak som omfatter både pen-
sjonister og yrkesaktive gis samme
prosentvise regulering.

6. Helse og omsorg
Det er forventet en økning i antall
eldre og som følge av det flere
demente, videre er det en
skremmende økning blant den
yngre del av befolkningen med
demens tidlig i livet. Tidlig hjelp og

avlastning er til stor hjelp for de
nærmeste. Derfor er det vesentlig
at det legges til rette for institu-
sjoner med kompetent personale i
kommuner. Denne type institu-
sjoner vil i en vanskelig tid hjelpe
den enkelte og nærmeste familie
betydelig.

Antall personer som mottar
kommunale helse- og omsorgstje-
nester øker. Uverdige institusjons-
opphold har blitt avdekket,
sykehjemsplasser bygges ned. Be-
hovet for hjemmebasert omsorg og
bistand øker. Tilgangen på kom-
munale omsorgsboliger er lavere
enn ønsket. For å tilrettelegge van-
lige hjem for å kunne bo hjemme
lengst mulig, vil det i mange tilfelle
være behov for tilrettelegging/til-
passing 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.

Det har fremkommet syns-
punkter som indikerer store
variasjoner i grunnlaget for egen-

betaling ved opphold i kommunale
institusjoner. Det synes derfor å fo-
religge en situasjon hvor det er
nødvendig å gi en samlet oversikt
over status i kommunene. 

FSF fremsetter følgende krav:
• Husbankens øremerkede til-
skuddsordning styrkes slik at
kommunene kan gi et økt dag-
aktivitetstilbud til hjemmeboende
personer med demens. Det øre-
merkede tilskuddet til denne ord-
ningen bør økes til om lag 40%.

• Det innføres statlig tilskudd for
tilpasning av vanlige boliger hvor
det er omsorgs- og bistands-
trengende eldre beboere. Dette
etter modell av f.eks ENØK. Ord-
ningen kan kanaliseres gjennom
Husbankens tilskuddsordning.

• Det avsettes midler til og opp-
nevnes et utvalg for å vurdere
kommunenes praktisering av
rammevilkårene for egenbetaling
ved opphold i institusjon og
hjemmebaserte tjenester og bi-
stand.
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Forsvarets seniorforbund er i drøftingsposisjon med 
regjeringen gjennom to sentrale avtaler. 
Dette sikrer medlemmenes påvirkning
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Nytt fra

forbundskontoret

FSF har avgitt følgende høringssvar:

Forslag til felles definisjoner og krav til
dokumentasjon for tellende medlem tellende
lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivil-
lige organisasjoner – høringsuttalelse fra For-
svarets seniorforbund.
FSF er enig i at statlige overføringer må baseres
på et ryddig og så enkelt som mulig. FSF er også
enig i at det må føres relevant kontroll med at
tildelingen av midler skjer på bakgrunn av kor-
rekte og dokumenterte opplysninger fra organisa-
sjonens sentrale medlemsregister.

Høringssvar – forslag til felles likestillings- og
diskrimineringslov – Forsvarets seniorforbund.
Forsvarets seniorforbund har følgende konklusjon
til forslagene:
1. Forsvarets seniorforbund mener at aldersdis-
krimineringsforbudet i arbeidsforhold bør inngå i
en felles likestillings- og diskrimineringslov.
2. Forsvarets seniorforbund mener at alder bør
inngå som et diskrimineringsgrunnlag i den nye
likestillings- og diskrimineringslovgivningen, og
dermed få et generelt vern mot forskjellsbehand-
ling når slik forskjellsbehandling ikke er begrunnet
i et saklig formål og ikke er uforholdsmessig inn-
gripende. (Jfr. lovforslag § 9 (1) a, b, c,). Et slikt

diskrimineringsvern bør, etter vårt syn, gjelde alle
samfunnsområder. Vi er dermed i mot at usaklig
forskjellsbehandling på grunn av alder skal være
mulig på spesifikke saksområder eller ved at det
åpnes for unntak.
3. Forsvarets seniorforbund mener at med alder
som et diskrimineringsgrunnlag i en ny likestil-
lings- og diskrimineringslov, bør det foretas en
saklighetsvurdering av allerede gjeldende alders-
grenser i lovverket.

Forbundet har vært invitert til å holde orientering
og gjennomført en dialog med et lokalt eldreråd.
For Forbundet var dette en positiv opplevelse.

Forbundet har gjennomført veiledning for flere
som sto foran et karriereskifte i forbindelse med
pensjonering fra Forsvaret.

Forbundet har gitt innspill til utarbeidelse av ny
FPH del B.

Besøkte avdelinger
Siden sist nummer av Medlemskontakt har leder
besøkt FSF Kristiansand ved juleavslutningen
deres. Årsmøtet ved FSF Harstad, FSF Bødø og
FSF Ingeniørvåpnet og medlemsmøte med FSF
Rogaland og FSF Midt-Troms.

Forsvarets seniorforbund 
– et forbund i vekst
Forsvarets seniorforbund hadde i 2014/2015 i underkant av
1000 nyinnmeldinger og hittil i år 91. Stadig flere av de 
yrkesaktive etterspør pensjonsveiledning hos oss.
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Grytidlig om morgenen tors-
dag 28 januar 2016 samlet
medlemmer seg fra FSFs 
avdelinger på Ringerike
(Ringerike/Hole og Ingeniør-
våpnet) for en to ukers tur til
Cuba. Totalt 37 forventnings-
fulle deltagere, herunder
noen gjester, deltok.

Turen var lagt opp av avdelingenes
felles reisekomité med Inger og
Odd Tangen i samarbeid med Es-
cape Travel.

Med Air France, via Paris,
landet gruppen med en Boeing
777 i Havanna etter en over 10
timer lang flytur over Atlanteren.
Flyet var fullt med 468 passasjerer.
Trangt var det, i hvert fall for
«voksne» folk.

Kontroll av pass- og visa gikk
greit og alle fikk sin bagasje. Etter
å ha blitt møtt av en engelsk-
talende guide gikk turen med buss
til Hotel Plaza inne i Havanna.
Ikke så mye å se på den turen med

meget mangelfull gatebelysning
og ganske kraftig regnvær.

Hotellets resepsjon var gedigen
og relativt nyrenovert. Rommene
og resten av hotellet hadde nok
ikke vært vedlikeholdt siden
revolusjonen og nasjonaliseringen
i 1959. Av de fire stjernene
hotellet opererte med, var nok et
par sluknet. Renholdet var imid-
lertid helt i orden.

Neste dag var det guidet omvis-
ning i Havannas gamle bydel.
Hovedinntrykket var manglende
vedlikehold av bygninger og
generell fattigdom blant inn-
byggerne, men blide og hyggelige
var de. Noen tagg om penger og
enkelte ble bønnhørt! Musikere,
enslige eller som Salsa-band, var
hjertelig tilstede over alt.
Suvenirer ble tilbudt. Besøk også
på Havanna Club rom-museum,
hvor det ble forklart hvordan rom
ble produsert basert på
sukkermasse fra sukkerrør, gjæret
og brent i skikkelige svære
destillasjonsapparater. Det var
gode muligheter til smaksprøver

og kjøp av en flaske eller tre.
Demonstrasjon om hvordan de
berømte og kostbare Havanna-
sigarene ble laget, inngikk også i
turen.

Forfatteren og eventyreren
Ernest Hemingway var sterkt
knyttet til Cuba. Vi besøkte huset,
et par mil fra Havanna, hvor han
bodde fra 1939 til 1960. Et flott
sted, nå museum og «turist-
maskin».

Lørdag kveld gikk turen til
Tropicana Cabaret, grunnlagt i
1939 og overlevd, mot alle odds,
revolusjonen. Etter en flott tre-
retters middag, opplevde vi et
spektakulært to timers show med
feiende musikk, over 100 dansere,
akrobater og sangere i fargerike og
fantastiske kostymer. Showet, som
oppføres på en utendørs scene
med plass til ca. 1000
publikummere, overgår egentlig
Moulin Rouge i Paris. En flaske
rom på deling på fire personer, var
bevertningen under showet.

En «flåte» av gamle store ame-
rikanske 50-tallsbiler, kabrioleter i

FSFING og FSFRHO

TUR TIL CUBA
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pastellfarger, ble hyret til en times
rundtur i Havanna. Revolusjons-
plassen, med kjempestore relieffer
av revolusjonsheltene Che
Guevara og Fidel Castro, ble be-
søkt. 

Noen avla et besøk på et nær-
liggende militærmuseum hvor
den store severdigheten var rester
av det amerikanske U2 spionflyet
som ble skutt ned under krisen i
1962.

Mandag gikk reisen videre med
buss til Trinidad, en tur på ca. 300
km. Store deler av turen foregikk
på motorvei i sin tid bygget av
russerne på den vestlige halvdelen
av øya. Planer var lagt for å føre
den videre til Guatanamo-
provinsen på den østlige enden.
En avstikker ble gjort til
Grisebukta, kjent fra det CIA-
ledede, med 1500 eksilcubanere
som «fotsoldater», og mislykkede
forsøket på å styrte revolusjons-
styret i 1961.  Etter et kort besøk i
Cienfuegos, grunnlagt av fransk-
menn på 1800-tallet, med ben-
strekk, forfriskninger og kort

sightseeing, ankom vi hotell Brisas
Trinidad del Mar. Dette hotellet,
beliggende noen kilometer uten-
for Trinidad, hadde en mye bedre
standard enn det i Havanna. 

Tirsdag var avsatt til Trinidad,
en av Cubas eldste og best bevarte
byer. Byen, grunnlagt i 1514, er
med på UNESCOs
verneverdigeliste. Sukker-
industrien i området, slavehandel
og smugling har bidratt til
Trinidads utvikling. Karakteristisk
er pastellfargede hus, brostens-
belagte og i praksis bilfrie gater i
byens sentrum. Mange turister og
livlig gatehandel for å selge
suvenirer til de samme turistene,
preget også bybildet.

Påfølgende dag var avsatt til en
«øde øy», en omtrent to timers tur
i katamaran ute i Karibien. Øya,
200x300 meter, hadde ett hus,
nemlig en restaurant hvor deilig
sjømatbasert lunsj (paella) ble
servert. Oppholdet ga også
mulighet for bading/snorkling for
de som hadde lyst til det. Stranden
var flott med palmer og flott sand,

men bunnen var steinete. Vannet
holdt meget god temperatur etter
norsk standard.

Torsdag var reisedag med tur-
istområdet Varadero som mål.
Turen gikk via Santa Clara, be-
liggende omtrent midt på øya.
Byen er kjent som Che Guevaras
by. Her forelsket han seg i en
cubansk jente som han fikk fire
barn med. Disse bor i dag i Ha-
vanna. Her ledet han 28.
desember 1958 en gruppe på 18
geriljasoldater som gjennomførte
et vel planlagt ildoverfall mot et
pansret tog lastet med ca. 400
batistasoldater. De fleste av disse
ble drept eller tatt til fange. Dette
var det avgjørende slag i den
nesten 3 år pågående revolusjons-
kampen. Revolusjonen ble erklært
fra 1. januar 1959.

I utkanten av byen var det
bygget en kjempestor statue av
Che Guevara. Under denne var
anlagt et mausoleum med lev-
ninger av Che Guevara og mange
av hans revolusjonskollegaer var
plassert. Anlegget innbefattet

Hele reiseselskapet.
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også et museum med mange
gjenstander fra revolusjons-
kampen. 

Turen videre til Varadero gikk
gjennom et aktivt jordbruks-
område med store kollektivbruk
som blant annet dyrket
sukkerroer, mais, bananer og
sitrusfrukter. Imidlertid lå store
arealer brakk og bare ventet på å
bli tatt i bruk. 

Varadero, en ca. 20 km lang
halvøy på nordsiden av øya og
140 km øst for Havanna, var en
kjempestor «turistfabrikk» med
omtrent 65 moderne og flotte
hoteller. Flere var under bygging.
Cubanerne, flere tusen, som
jobbet på hotellene og øvrige tur-
istanlegg, ble transportert ut og
inn med egne gamle store ledd-
busser. Vi tok inn på Hotell Sol
Palmeras, et meget bra sted med
store bassenger og et par hundre
meter ned til et kjempeflott
strandområde. Dessverre ble
bademulighetene i havet stanset
pga sterk vind og røde flagg.
Imidlertid var det heller ikke så
ueffent å tilbringe noe tid ved
bassengene. Hotellet kunne by på
god underholdning om kveldene,
mat som behaget alle og hyggelig
og trivelig betjening i alle ledd. At
vi hadde «All Inclusive» la heller
ingen demper på oppholdet.  De
fleste tok en tur inn til byen
Varadero, hvor hestedrosjer,
suvenirselgere og tilbud om taxi i
gamle amerikanske biler florerte.

Tirsdag var det slutt på
slaraffenlivet. Busstur til Havanna
og hjemreise via Paris i en stor,
men fortsatt like trang og overfylt
Boeing 777 fra Air France. Ved
ankomst Gardermoen var As-
keladden Reiser klar for videre-
transport til Ringerike. Dermed
var en meget begivenhetsrik, in-
teressant og flott planlagt og
gjennomført tur. All honnør til
reisekomiteen som antagelig er

Turdeltager Kåre Bækkevold, leder FSFING Ole Sannes og reiseleder Odd
Tangen under statuen av Che Guevara i Santa Clara.
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den mest aktive og kreative innen
hele «FSF-familien»!

Etter en slik tur vil man gjøre
seg noen refleksjoner. Che
Guevara, den argentinske legen,
som sammen med Fidel Castro
ledet revolusjonskampen, er for-
tsatt den store helten og har en
nesten guddommelig status.
Suvenirer av alle slag var preget
av hans bilde. Statuer og svære
portretter og relieffer var å se på
nesten hvert gatehjørne. Fidel og
Raúl Castro var i så henseende
nesten fraværende. 

Cuba har 11, 2 millioner inn-
byggere, men ingen befolknings-
tilvekst. Ca. halvparten er
mulatter, nesten 40% hvite (med
opprinnelig spansk herkomst) og
ca. 10 % svarte (etterkommere fra
slaver). Landarealet er mindre
enn 1/3 av Norges.

Cuba er et land med store
naturlige ressurser innen land-
bruk, fiske, gruvedrift og kanskje
gass og olje, men ressursene er
dårlig utnyttet. Infrastruktur som
veier, jernbaner, bygninger, land-

bruk og fabrikker lider under
meget mangelfullt vedlikehold og
oppdatering. Forretninger hvor
cubanere kunne kjøpe klær, sko
og andre forbruksartikler, var
totalt fraværende. Kolonial-
butikker det samme. Klær og sko
kommer via forskjellige kanaler
fra utlandet blant annet gjennom
eksilcubanere. Rasjonerte
matvarer blir delt ut. Frukt og
grønnsaker kan kjøpes på
markeder eller i viss grad selv-
dyrking.

Den gjennomsnittlige cubaner
tjener ca. 200 kroner pr måned.
Når én liter bensin koster 10
kroner literen, blir det ikke mye
bilkjøring!  Nye biler er kun til-
gjengelig for staten. Fattig-
dommen er veldig synlig både i
byene og på landsbygda, men folk
flest synes å ha det relativt bra.
Turistnæringen, som startet midt
på 1990 tallet, er fortsatt i rivende
utvikling og et vesentlig bidrag til
landets økonomi. Sukker, tobakk
(de berømte Havanna-sigarer) og
sitrusfrukter er viktige eks-

portvarer. Mye av økonomien er
avhengig av eksilcubanere som
sender penger til slekt og venner
på Cuba. 

Landet har et meget godt og
velorganisert helsevesen og en
stor eksportør av helsetjenester.
Lege- og sykepleierutdannelsen
trekker til seg mange studenter,
spesielt fra Latin-Amerika.

Det var ikke synlig politi, unn-
tatt ved et par tilfelle trafikkpoliti,
eller militære å se i gatene, men de
var der nok!

Det knyttes stor spenning til
den tilnærmingen som nå skjer til
USA. Foreløpig er det ikke synlige
resultater, men president Obama
har varslet et besøk til Cuba i
mars. Det håpes på betydelige
investeringer fra utlandet, men
dagens politiske regime har
vedtatt at Cuba fortsatt skal være
en sosialistisk ett-parti kom-
muniststat.

Kåre Bækkevold
Meget fornøyd turdeltager

Reiseleder Odd
Tangen hjelper

innfødt musiker
med «kollekten»
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Vinner ble trukket på FSFs Lands-
styremøte 6/2015. 

Som beskrevet i invitasjonen ble
alle som tegnet seg som nytt
medlem i Forsvarets senior-for-
bund (FSF) i perioden 1. oktober
til og med 15. november 2015 med
i trekningen om et gavekort med
verdi på 2000 kr. for reise med
Color Line, tur-retur Oslo- Kiel.   

Det ble Jan Willy Aalborg, fra

Eidsvoll som vant turen. Han ble
vervet av Tor Ulf Bygmester og
meldte seg inn den 8.oktober.
Planen var at vi skulle overrekke
gavekortet under ”julekaffen” på
Dal Grendehus den17.desember.
Men dessverre måtte Jan Willy
melde avbud på grunn av sykdom i
familien. 

Det var en noe forbauset, men
strålende blid person jeg møtte i

hans hjem dagen etter julekaffen.
Han gledet seg stort over
gavekortet, og så frem til Kil turen. 

Vi ser frem til å bli bedre kjent
med Jan Willy etter hvert. Han
ønsket å delta på våre møter og ak-
tiviteter så snart han fikk anled-
ning.

Hilsen Arne Bigseth

Vinneren
av FSFs Color Line tur kom denne gang fra vår avdeling
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Thon Opera hotell, Oslo for to personer

Meld deg inn i 
Forsvarets seniorforbund og

vinn gratis opphold

Alle som tegner seg som nytt medlem i Forsvarets seniorforbund (FSF)
i perioden fredag 1. april til og med onsdag
1. juni 2016 deltar i trekningen om et gavekort med  verdi på kroner
2500 for opphold på Thon Opera hotell, Oslo. 
Du velger selv når du vil benytte oppholdet. 
Gavekortet er gyldig til 31. desember 2016.

For å delta i trekningen må innmeldingsskjemaet være 
innkommet til forbundskontoret i løpet av fredag 
7. juni 2016. 

Trekningen foretas 16. august 2016. 
Vinner kunngjøres på vår hjemmeside www.fsforb.no 
og i Medlemskontakt nr. 3/2016.

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.
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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 pen-
sjonssaker 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 opp-
arbeidede og framforhandlede
rettigheter blir opprettholdt 

n Motivere avdelingene til samlet
profilering  og rekruttering 

n Engasjere oss lokalt i arbeidet
med å vedlikeholde og viderefor-
midle 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?

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!

n Drøftingsrett med regjeringen om regulering av folketrygdens
grunnbeløp og pensjoner.
n Drøftingsrett om statsbudsjettet når det gjelder saker av betyd-
ning for pensjonister.
n Godt gjennomslag for våre argumenter i avgitte høringsuttalelser
n Direkte tilgang til SPK (avdelingsnivå) slik at vi raskt kan få svar
på problemer for våre medlemmer.
n Vi har en fast SPK-spalte i Medlemskontakt om emner som vi
ønsker å få belyst.
n Vi har klart å overbevise Arbeids- og sosialdepartementet om at
gjeninntredelse ved 67 år ikke er realistisk, dette har medført at
personer som har gått av på særaldersgrense eller AFP skal få opp-
regulert pensjonsgrunnlaget ved 67 år.
n Vi har direkte tilgang til statsråder, stortingets komiteer og re-
presentanter for gjennom disse å påvirke og formidle vårt syn.
n Forbundet har fremforhandlet gode avtaler om medlemsfordeler
med bedrifter, i tillegg til at forbundet kan benytte Forsvarets inn-
gåtte avtaler.
n dag er FSF en pensjonsfaglig ressurs for våre medlemmer og for
Forsvarssjefen.
n Pensjonistkursene i Forsvaret som ble initiert og gjennomført av
Forsvarets Pensjonistforbund er nå en oppgave tillagt linjen i For-
svaret, men hvor FSF er tilstede med fagekspertise.
Forsvarets seniorforbund mener det er en selvfølge at alle pensjon-
ister skal opprettholde sin relative andel av velferdsutviklingen. 
Ved å være medlem i Forsvarets seniorforbund er du med på å
påvirke myndighetene og utviklingen av våre pensjoner, samt at
personlig hjelp og støtte fra forbundet alltid er tilgjengelig.
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FSF har registrert stor interesse for
opplysninger om hvor i landet det
er mulig å spise og overnatte i For-
svarets etablissementer når man er
på ferie eller reiser. 

Som medlem av Forsvarets
seniorforbund har du muligheten
til å benytte Forsvarets over-
nattingssteder. Vi har nå oppdatert
listen over tilgjengelige steder med
kontakttelefon. Vi gjør imidlertid
oppmerksom på at det i
sommersesongen og i perioder

med stor militær aktivitet vil det
være begrensede muligheter
enkelte steder. 

For
Bardufoss/Sætermoen/Skjold om-
rådet er det de nærmeste årene
ekstra stor belastning og derfor
svært vanskelig å få tilgang.

Alle forlegningskontorene tar nå
betalt for overnatting, betalingen
er den samme ved alle avdelinger.
For tiden er prisen 200,- pr natt i
enkeltrom, to personer som deler

rom betaler 150,- pr seng. 
Det finnes også meget rimelig

botilbud på Perminalen hotell i
Oslo og på Rinnleiret ved
Levanger.

I tillegg viser vi til medlemsfor-
deler gitt i de hotellavtalene som er
inngått med Nordic Choice Hotel
(10 – 12% rabatt) og med Thon
Hotels (bestill med kunde nr.
THC382 og Forsvarets seniorfor-
bund).

Kontakttelefoner 
for muligheter og priser for overnatting
i Forsvarets etablissementer og hoteller

Sted                                          Telefon nr                                 Sted                                                Telefon nr

Oslo - Huseby                        23099487                                 Dombås                                        61217500

Oslo - Linderud                     23099487                                 Trondheim                                   73995472

Oslo - Sentrum                      23098868                                 Værnes                                          74836550

Kolsås                                     67865009                                 Mosjøen                                        75112090

Sessvollmoen                         63925283                                 Bodø                                             75578646

Gardermoen                          64803199                                 Harstad                                         77014707

Kongsberg                              32775102                                 Ramsund                                      76918707

Mågerø                                   33302289                                 Sortland                                        76112210

Rygge                                      69237925                                 Setermoen                                    97048826

Kjeller                                     63899002                                 Bardufoss                                      77897084

Elverum                                  62408694                                 Skjold                                            97048824

Rena                                        62402164                                 Tromsø(Sydspissen)                    77661410

Lillehammer                          99222241                                 Porsangmoen                               78493625

Kristiansand                          38065149                                 Kirkenes                                       78994196

Stavanger                                51347615                                 Rinnleirets venner                       rinnleir@online.no

Bergen                                    55505902                                 Perminalen hotell                        24005500

Åndalsnes                               71224142                                                                                        

A jour pr 8. mars 2016
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Forbundet for alle seniorer som har eller har hatt tilknytning til Forsvaret

FORSVARETS  SENIORFORBUND  |  LOKALE  AVDELINGER

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

FSF - Andøy
Leder Åge Nilsen
Fridtjof Nansensgt 81
8480 Andenes
76142814 91854711
andoey@fsforb.no

FSF - Bergen
Leder Lars Terje Sætre
Håkonshellaveien 115
5174 Mathopen
55500104 91184348
bergen@fsforb.no

FSF - Bjerkvik
LederJan Lundli
Vassdalsveien 425
8530 Bjerkvik
41273564
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
93016971
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
75646631 90650654
fauske@fsforb.no

FSF - Fredrikstad
Leder Tore Bjønnes
Normannsveien 2B
1678 Kråkerøy
69341825 90769659
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
90040266
haldensarpsborg@fsforb.no

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

FSF - Harstad
Leder Bjørn Harald Rydeng
Plassenveien 32 A
9409 Harstad
95243523
harstad@fsforb.no

FSF - Haslemoen
Leder Jan Tore Olsrud
Gistivegen 360
2436 Våler i Solør
99222014
haslemoen@fsforb.no

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

FSF - Indre Troms
Leder Øyvind Figenschau
Bakkeveien 26
9360 Bardu
95036259
indretroms@fsforb.no

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

FSF - Kjeller
Leder Arne K Karlsen
Frydenlundsgate 7 A
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 Kåre Lødding
Multeveien 1
2209 Kongsvinger
40034634 
kongsvinger@fsforb.no

FSF - Levanger/Verdal
Leder Einar M Aasen
Leirabekkvegen 3
7600 Levanger
74081896 90741852
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 - Mosjøen
Leder Ragnar Olsen
Mathis Brunsgt 20 C
8657 Mosjøen
mosjoen@fsforb.no

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

FSF - Oslo
Leder Thor Lysenstøen
Brobekkveien 53 C
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 Roald Lauritsen
Daniel Hansensvei 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 Reiss 
Andersens gt. 133
3259 Stavern
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
Fung. leder Paul Ravlo
Kvartsvegen 5
2830 Raufoss
90640714
vestoppland@fsforb.no

FSF - Voss
Leder Ole Johan Sanden
Høydalane 17
5705 Voss
56513271 47813719
voss@fsforb.no

FSF - Værnes
Leder Ole Myrbekk
Værnesgata 15
7503 Stjørdal
90098914
vaernes@fsforb.no

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

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

FSF - Øvre Romerike
Leder Harald Olav Blakseth
Homlenveien 36
2072 Dal
63952535 41699745
oevreromerike@fsforb.no

Oppdatert pr 15.3.2016
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