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De fellesskap vi knytter oss til, har 
stor betydning for livet. Vennskap 
krever gjensidighet om det skal gi 
oss noe. I samlivet er gjensidigheten 
avgjørende. Samliv er å gå en vei 
sammen der vi er en avgjørende del 
av hverandres liv.
Samlivet har sine utfordringer i 
alle fase. Det forteller skilsmisse-
statistikken mye om. Gode samliv 
går ikke av seg selv, selv om forel-
skelsen en gang kom av seg selv. 
Utfordringene er der om samlivet 
har vart i 10 år, 20 år, 30 år, 40 år, 
50 år. I en stor del av livet er vi un-
der det dagligdagse press der det er 
forventninger både på arbeidsplass 
og i hjemmet, med barn, aktivite-
ter og diverse engasjement. Men 
også i den voksne alder, da barna 
har flyttet ut, byr samlivet på sine 
utfordringer. Ja, i pensjonsalderen 
kan det være krevende å tilbringe 
døgnet sammen. Mange konflikter 
utspiller seg i pensjonisthjem.
Jeg har lest at lykkeforskning kon-
sentrerer seg om to lykke - høyde-
punkter i livet. Det ene er forelskel-
sen, starten på samliv med barn og 
etablering. Det andre er når barna 
flytter ut – og kanskje det kan føyes 
til: når bikkja er skutt. Det er en 
tid for ny frihet, ny forelskelse, nye 

muligheter for å være sammen. 
Jeg er kjent med utfordringer og 
sorgprosess når barna flytter ut. 
Barnerommet med mange minner 
står tomt. Det blir stillere i huset 
både med hensyn til musikk, tele-
fon, venner osv. Og hva skal vi som 
par aktivisere oss med når vi ikke 
lenger har det felles daglige prosjekt 
som barna er?
Det er ikke typen konflikter som 
avgjør om et forhold fungerer. Det 
avgjørende er måten vi håndterer 
konflikter på. Mange par havner i 
en situasjon der den ene vil snakke 
om de vanskelige ting, mens den 
andre parten trekker seg tilbake. 
Ofte handler det om at kvinnen 
klager på mannen, som ikke vil tale 
eller lytte. Og mannen på sin side 
klager over at kvinnen skal røre i 
”konfliktgryta”.
Jeg leste om fire par som hadde 
levd sammen i henholdsvis tjue år, 
tredve år, førti år og femti år. Ærlig 
beskriver de gleder, men også utfor-
dringer i samlivet. De eldste pekte 
på det å være romslige overfor 
hverandre. Snorker den ene, ja finn 
et annet rom i stedet for å irritere 
seg gjennom natta. Alle var opptatt 
av hvor viktig det er å sette pris på 
hverandre, le sammen, gjøre hyg-

gelige ting sammen, ville hverandre 
godt. Ta vare på kjæresteforholdet, 
ha venner og ikke henge seg opp i 
bagateller. La det være takhøyde. 
Ikke gi opp om det butter imot. 
Gjør noe hver for seg, men vær 
også mye sammen. Dyrk duetten 
fremfor duellen. 
Noe av det fineste jeg ser, bortsett 
fra en gravid kvinne, er par, unge, 
middelaldrende, gamle, som går 
og holder hverandre i hånda. Det 
sier noe om at de ønsker å gå en vei 
sammen, selv om veien byr på ut-
fordringer. Kjemp for kjærligheten, 
den er verdt det!

n Til ettertanke

ARNE	SVILOSEN har teologisk 
embetseksamen, pastoral-
klinisk utdanning, samt 
utdanning i familieterapi 
administrasjon og ledelse. 
Han har også Forsvarets  
Høgskole. Arne har vært  
sokneprest i Hjørundfjord i 
10 år, deretter på Lillehammer 
i ca 10 år. Så ble det 11 år i 
Forsvaret, først på DKØ, så 
stabsprest i Hæren for så fem 
år som feltprost, Utenlands-
tjeneste i Bosnia. Svilosen er 
nå prest på Lillehammer. 

Med erfaring som yrkesoffiser med 
tjeneste i Luftforsvaret har det et utall 
ganger vært sluttdatoer med påfølgende 
skifte av arbeidsoppgaver og i noen tilfelle 
også skifte av tjenestested. Tre til fem år 
i forskjellige lokalsamfunn, og med stor 
variasjon i arbeidsoppgaver, har gitt et 
utall av gode minner fra mange steder i 
inn- og utland, først på beordringssyste-
met etter grunnutdanningen og senere 
etter søknad inkludert kortere og lenger 
perioder på skolebenken. En ble gjennom 
denne tilværelsen tidlig klar over at intet 
varer evig og alt har en slutt. Slik er det 
med også med lederfunksjonen i Forsva-
rets seniorforbund. Etter fire perioder, er 
det for meg riktig å takke av og vike plass. 
Det er nå åtte år siden kampvoteringen 
om ledervervet fant sted på Highland ho-
tell på Geilo i juni 2005. Faktisk er disse 
åtte årene min lengste periode i en og 
samme jobb, og la meg tilføye, en periode 
med mange fine opplevelser i møte med 
engasjerte mennesker. Så vil jeg si; Det 
er fortsatt uløste oppgaver å jobbe videre 
med for den som overtar. 

Å forsvare opparbeidede rettigheter, var, 
er og vil alltid være, en kontinuerlig pro-
sess. Siden 2005 har presset mot pensjo-
nistenes økonomi som gruppe økt i takt 
med den generelle velstandsutviklingen. 
Inndragning av pensjonisters kjøpekraft i 
forhold til den generelle lønnsutviklingen 
er innført gjennom pensjonsreformen. 
Omfordeling av økonomi innenfor pen-
sjonistene som gruppe gjennomføres med 
Pensjonistforbundets velsignelse. End-
ringer av skatter og avgifter innføres til 
pensjonistenes disfavør.  Overmakten er 
stor, og byråkratene er kreative i sin ut-
vikling av lover og forskrifter. Arbeids- og 
velferdsdirektoratet (NAV) klarer i første 
omgang sågar det kunststykke å definere 
Forsvarets seniorforbud (FSF) sammen 
med Landslaget for offentlig pensjonister 
(LOP) og Seniorsaken til ikke å være 
forbund av- og for pensjonister. For meg 
er dette et klart eksempel på politisk 
diskriminering. Og en grov forskjellsbe-
handling i forhold til blant andre Pensjo-
nistforbundet. Heldigvis er det klagerett 
på slike overtramp.

Den gang forbundet ble etablert, ble det 
meste av forbundets og foreningenes 
virksomhet dekket av Forsvaret. Vi reiste 
gratis med forsvarets flyruter, vi gjen-
nomførte våre landsstyremøter, leder-
konferanser og landsmøter i Forsvarets 
etablissementer. Messer og forlegninger 
var tilgjengelig og det var sjeldent snakk 
om fakturering og egenandeler. Vi hadde 
derfor en meget beskjeden årskontingent. 
Bortsett fra den beskjedne kontingenten, 
kan beskrivelsen ikke lengre nyttes på da-
gens situasjon. Militære etablissementer 
stenger stort sett kl 1600 og personellet 
pendler. Selv militære boligfelt avvikles 
og blir etter hvert historie, og tilgangen på 
sosiale møteplasser på militært område 
etter ordinær arbeidstid er sterkt begren-
set, i den grad det overhodet finnes mili-
tærleire der det tidligere var liv og røre. 
Dagens virkelighet er stramme bud-
sjettrammer som følges av spesifikke 
oppdrag. I dette virkelighetsbildet må 
også vi finne vår plass. Selv med dagens 
bidrag fra Forsvarsjefen både økonomisk 
og med kontorfasiliteter, samt post- og 
teletjenester til forbund og avdelinger, må 
vår egenandel i egne budsjetter økes. Vi 
må ha et økonomisk fundament for vår 
virksomhet som i større grad er basert på 
egenfinansiering. Økte inntekter kan løses 
på to måter: Flere medlemmer og/eller 
høyere kontingent. Reduserte utgifter kan 
også løses på to måter: Redusert kapasitet 
og mindre aktivitet. Min vurdering er at 
det siste ikke er å foretrekke.

Til slutt en hjertens takk til alle tillitsvalg-
te lokalt, regionalt og sentralt, som driver 
med uegennyttig arbeid til beste for våre 
medlemmer. Takker også for engasjemen-
tet i kommunale- og fylkeskommunale 
eldreråd. 
Og som jeg avsluttet min første leder i 
Medlemskontakt nr 2/2005, avslutter jeg 
også denne, min siste; Bruk din stemme 
og ta del i høstens Stortings – og Same-
tingsvalg.
Men først: God sommer til dere alle og 
lykke til vider.

God Vakt!

KJEMP	FOR	KJÆRLIGHETEN
Vaktskifte

FPF
Notat
Ønsker at du bytter om sidene 24 og 28

FPF
Gjennomstreking

FPF
Innsatt tekst
FSF landsmøte på Hamar

FPF
Gjennomstreking

FPF
Innsatt tekst
20/5

FPF
Gjennomstreking

FPF
Innsatt tekst
9/9-13

FPF
Gjennomstreking

FPF
Gjennomstreking

FPF
Gjennomstreking

FPF
Innsatt tekst
Geir Anda, tlf: 23 09 33 56/452 69 331e-mail: geir@fsforb.no

FPF
Gjennomstreking

FPF
Innsatt tekst
Org.sekretær Knut Dalentlf: 23 09 38 62/916 32 037E-mail:knut@fsforb.no

FPF
Gjennomstreking

FPF
Erstatningstekst
Kasserer Svein R Haugentlf: 23 09 32 62/930 85 902E-mail: svein@fsforb.no

FPF
Gjennomstreking

FPF
Innsatt tekst
Redaktør, Foto FSF

FPF
Innsatt tekst
e

FPF
Gjennomstreking

FPF
Innsatt tekst
M



MEDLEMSKONTAKT  Nr. 2 • 2013   54   Nr. 2 • 2013    MEDLEMSKONTAKT

Kursene er svært populære og i til-
legg til pensjon får deltakerne in-
formasjon om familiejuss, helse og 
livskvalitet.  
- SPK har ansvaret for pensjons-
delen, og vi har lagt opp vår del 
av kurset slik at vi informerer om 
pensjon første dagen.  Dagen et-
ter har vi personlige samtaler med 
alle deltakerne, forteller Westgaard, 
som har følge av to rådgivere til fra 
Statens pensjonskasse. Samtalene 
foregår samtidig med foredraget om 
familiejuss.  
- Vi har valgt denne varianten da 
dette sikrer at alle får sin samtale 
i løpet av kurset  , forteller West-
gaard.
Hver deltaker får en prognose som 
gir en pekepinn på hvordan den 
fremtidige pensjonen vil bli ved 
forskjellige alternativer.   
- Dette er en fin mulighet til å få 
et bilde på hvordan de forskjellige 
valgene vil slå ut i fremtiden.  Hva 
som lønner seg for hver enkelt kan 
vi ikke si, blant annet fordi ingen 
vet hvor lenge de skal leve. Hver 
enkelt må velge pensjonsalternativ 
selv, men vi sørger for at de får tal-
lene de trenger, sier hun. Pensjons-
prognosen inneholder bruttobeløp 
før skatt.

Nye opplevelser 
Totalt seks kurs arrangeres i løpet 
av 2013, tre av dem er allerede holdt 
– i Oslo, Bergen og på Ørlandet. 
Det har gitt   seniorene ny innsikt 
og  kursholderne har fått noen ek-
stra opplevelser.
- Etter en fantastisk flytur i et lite 
16 seters fly i strålende sol, ble vi 
innkvartert på Ørlandets befalskas-
serne K – en lang rød Moelvenbrak-
ke blant flere andre like bygninger.  
Det var en ny opplevelse for oss fra 
SPK å re opp senga selv når senga 
ikke er hjemme, smiler Westgaard.   
Hun synes også det var rart å henge 
stolen oppunder bordet etter målti-
dene i befalsmessa.  
- Dette er tydeligvis vanlig i for-
svaret, for samme opplegg med 
opphengte stoler var det også på 
Sjøkrigsskolen i Bergen, sier hun og 
trekker frem Sjøkrigsskolens flotte 
beliggenhet med fine lokaler. Også 
på Ørlandet var kursfasilitetene 
gode.
Westgaard påpeker at kursene er 
spennende også for kursholderne – 
og ikke bare faglig.  
- Vi fra SPK kjenner oss heldige 
fordi vi som sivile, får se steder hvor 
ikke hvem som helst slipper inn, 
avslutter hun.

Populære	seniorkurs	
i	Forsvaret
Tre ganger har statens pensjons-
kasse holdt seniorkurs for Forsva-
ret i 2013.  
- Det er moro å snakke for ansatte 
i forsvaret, de er interesserte og 
spør ivrig, sier seniorrådgiver 
Tone Westgaard.

Av: Tone Westgaard

Mer oM seNiorkurs For ForsvareT
• Forsvarets seniorforbund var i sin tid initiativtakere 
og startet seniorkurs for ansatte i Forsvaret. Delta-
kerne får informasjon om pensjon, familiejuss, helse 
og livskvalitet.

• Kursene har vært holdt i flere år, men fra 2013 er det 
Statens pensjonskasse som har ansvaret for pensjons-
delen av Forsvarets seniorkurs. 

• Kursene er forbeholdt sivilt ansatte født før 1954 og 
militært ansatte født før 1958.  Det er fordi regelverket 
for samordning ikke er helt på plass for de født etter 
1954, og garanti på samlet pensjon på 66 prosent ved 
samtidig uttak fra 67 år, bare gjelder de født før 1959.

• Forsvarets personelltjenester har satt opp 6 kurs for 
2013 – hvert for ca. 60 personer. Kursene er fordelt 
over hele året med to i Oslo, to i Bergen, et på Ørlan-
det og et i Bodø.

• Det sendes ut elektroniske evalueringsskjema etter 
kurset, og så langt er deltakerne svært fornøyde.  

Hva lurer seNioreNe på? 
Det har vært mange og varierte spørsmål, men det er 
selvsagt noen tema som går igjen. Her er noen av dem.

• Hva kan jeg tjene ved siden av pensjonen?
- Det er forskjellige regler for hvor mye du kan tjene 
uten at pensjonen blir redusert for AFP og alders-
pensjon/særalderspensjon.  Det er fullt mulig å ha 
inntekt ved siden av AFP. Dersom inntekten over-
stiger 15 000 kr skal AFP-pensjonen reduseres. Ved 
alderspensjon/særalderspensjon skiller vi mellom 
inntekt fra privat og offentlig virksomhet og pen-
sjonistlønn. Grovt sett kan vi si at privat inntekt og 
pensjonistlønn ikke avkorter alderspensjonen/særal-
derspensjonen, men at inntekt fra offentlig virksom-
het gjør det.

• Hvor mye får jeg i barnetillegg?
- 10 % av bruttopensjon pr. barn. Samlet pensjon 
kan ikke overskride 90 % av pensjonsgrunnlaget

• Kan folketrygd tas ut og kombineres med særalders-
pensjon?
- Ja, folketrygd kan kombineres med særalderspen-
sjonen. Folketrygdens alderspensjon kan tidligst tas 
ut fra fylte 62 år.

• Kan folketrygd tas ut og kombineres med inntekt?
- Ja, folketrygd kan tas ut og kombineres med inn-
tekt en har i sitt arbeidsforhold. Folketrygdens al-
derspensjon kan IKKE kombineres med AFP

• Hvordan virker skatten inn på pensjonen hvis jeg tar 
ut folketrygd sammen med inntekt?
- Skatt beregner ikke SPK, men vi kan reglene. 
Pensjon og inntekt skattes under ett, men det gis et 
fradrag direkte i skatten for den delen som er alders-
pensjon . Videre er det en litt lavere trygdeavgift på 
alderspensjonsdelen. Ved spørsmål om skatt må du 
henvende deg til skatteetaten. De har også en god 
skattekalkulator på sin internettside; 
http://skatteetaten.no/

n Nytt fra Statens Pensjonskasse

FPF
Notat
En liten illustrasjon kanskje?
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Seniorenes fellesorganisasjon be-
står av Seniorsaken og Forsvarets 
Seniorforbund. I tillegg møtte 
Landslaget for Offentlige Pensjo-
nister (LOP) og Avinors pensjo-
nistforening. Til sammen repre-
senterer de fire organisasjonene 
om lag 40 000 personer. Møtet 
fant sted i Oslo Militære Samfund 
(OMS) i Oslo den 17. april. Steinar 
Gullvåg (Ap) og Kristin Vinje (H) 
var innledere: 
Steinar Gullvåg (66) er fjerde eldste 
på Stortinget og Arbeiderparti-
ets talsperson i pensjonsspørsmål. 
Kristin Vinje (49) er finansbyråd i 
Oslo. Steinar Gullvåg innledet med 
å slå fast at dagens generasjon av 
pensjonister er den mest formu-
ende og har den beste pensjonen 
enn noen tidligere generasjon i 
Norge har hatt. Den demografiske 
utviklingen tilsier at det i årene 
som kommer vil koste mer å opp-
rettholde det samme pensjonsni-
vået. Generasjonssolidaritet tilsier 
at dagens pensjonister ikke kan 
trekke stigen opp etter seg.  

eN valgFriHeTsreForM
Hovedtrekkene i pensjonsreformen 
er valgfrihet som også tar sikte på å 
rette opp utrettferdighet i fordelin-

gen og styrke bærekraften i syste-
met. Eldre lever lenger, er sprekere 
og mer yrkesaktive enn noen gang 
tidligere. Reformen skal stimulere 
til arbeid og gi større fleksibilitet og 
valgfrihet for den enkelte når det 
gjelder uttakstidspunktet av pen-
sjon. 
For å virkeliggjøre intensjonen 
må det gjøres noe med dagens al-
dersgrenser, understreket Steinar 
Gullvåg. Det gjelder både lov om 
pensjonsalder for offentlige tjenes-
temenn, samt arbeidsmiljøloven. 
Valget står mellom å fjerne alders-
grensen totalt - eller heve den ve-
sentlig, for eksempel til 75 år. Det 
siste er det sannsynlige utfallet når 
saken kommer opp til behandling i 
Stortinget i 2014. Regjeringens mål 
er at vi alle står 6 måneder lengre 
i jobb i gjennomsnitt. Besparelsen 
for det offentlige vil være 12 mil-
liarder kroner, men den ekstra 
verdiskapningen blir på hele 24 
milliarder kroner. 
Et problem for reformen er at flek-
sibiliteten gjelder kun i privat sek-
tor. Offentlig sektor opprettholder 
bruttopensjon og bryter med logik-
ken i pensjonsreformen som der-
med bare er halvveis gjennomført.

Når det gjelder pensjonenes stør-
relse hevdet begge foredrags-
holderne at det er viktig at også 
fremtidige generasjoner sikres en 
god pensjon. Oppgaven vil bli kre-
vende, til tross for et formidabelt 
oljefond (Statens Pensjonsfond 
utland). Bærekraft i systemet er 
avgjørende hvis vi skal unngå kutt 
i pensjonene i fremtiden, slik som 
mange andre land i Europa har 
vært nødt til.

peNsjoNssysTeMeT skal evalu-
eres i 2017
Det er to elementer i pensjonsre-
formen som ivaretar bærekraftele-
mentet.  Levealderjusteringen og 
underreguleringen i forhold til de 
yrkesaktives lønnsøkning. Under-
reguleringen reduserer pensjon 
under utbetaling hvert år med 0,75 
% i forhold til gjennomsnittlig 
lønnsvekst. 

Pensjonsreformen var nødvendig, 
mente også Kristin Vinje. Som 
finansråd i Oslo har hun vært 
vitne til en formidabel økning i 
pensjonskostnadene. På fire år har 
kostnadene som andel av budsjet-
tet økt fra 7-14 %. Det innskrenker 
den kommunale handlefriheten og 

Seniorenes	
fellesorganisasjon	(Sf)	
kjemper	for	din	pensjon!
seniorenes fellesorganisasjon (sf) inviterte til dialogmøte med arbeiderpartiet og Høyre om pensjon.  
steinar gullvåg (ap) og kristin vinje (H) oppfordret seniorenes organisasjoner til økt lobbyvirksomhet!

innebærer en usunn utvikling. Fi-
nanskrisen gjør også at Oslos pen-
sjonskasses investeringer får lavere 
avkastning.  Hun påpekte også at 
norsk økonom svekkes av forskjel-
lene på pensjonssystemene i privat 
og offentlig virksomheter, noe som 
igjen gjør mobilitet i arbeidsmarke-
det vanskelig.

Karl O. Bogevold fra Forsvarets 
Seniorforbund presenterte tallma-
teriale som viste hvilket inntektstap 
pensjonistene ville pådra seg i 
løpet av en 10 og 20 års periode. 
Seniorsakens Stig Klingstedt argu-
menterte med at lavere inntekter 
hos pensjonistene i realiteten måtte 
kompenseres av kommunene. Re-
presentantene fra seniororganisa-
sjonene viste i debatten forståelse 
for nødvendigheten av et bære-
kraftig pensjonssystem. Levealder-
justeringen er kommet for å bli og 
arbeidslinjen er fornuftig. Under-
reguleringen er imidlertid ikke 
akseptabel. 

Her ga Steinar Gullvåg forsamlin-
gen et visst håp: - Hvor lenge hol-
der underreguleringen? Riktignok 
er det ett av bærekraftselementene, 
men det er en grense for langt vi 
kan drive det.  Pensjonsreformen 
skal evalueres i 2017. Da skal Stor-
tinget vurdere om det er utilsiktede 
virkninger ved systemet. Debatten 
om underregulering er nødvendig 
og rettferdig, er relevant, sa Gull-
våg. For eksempel kan man vur-
dere å bytte underregulering mot 
en høyere pensjonspremie. Kristin 
Vinje mente at Stortinget også måt-
te se på verdien av pensjonene i lys 
av kostnadene ved økt omsorgsbe-
hov. Begge oppfordret seniorene til 
å trappe opp sitt lobbyarbeid også 
på dette området. 

Tekst: Dag Bredal
Foto: Tore Henning Larsen

- Alder er i utgangspunktet ingen sykdom, sa 
Arild Kristensen, leder i Seniorenes Fellesorga-
nisasjon (Sf) som presenterte organisasjonens 
program: - En av våre hovedmål er å bli invitert 
til å delta i drøftingene med regjeringen om 
pensjon og trygd.  

Evaluering av Pensjonsreformen kommer på 
Stortingets dagsorden i 2017. Steinar Gullvåg 
(Ap) (tv) og Kristin Vinje (H) inviterte Seniorenes 
fellesorganisasjon til å trappe opp lobbyarbeidet 
med sikte på bedre løsninger for samfunnet og 
seniorene. Stig Klingstedt, styreleder i Seniorsa-
ken, tok imot utfordringen.

                               

Rådhus g 2                                                               Telefon mobil: 928 40 502 Org nr: 996 630 382  
Oslo mil/Akershus, 00 15 Oslo      Telefaks 23 09 3356                      
 

         
          Oslo 4. apr 2013 
Til  
Steinar Gullvåg (A) 
Kristin Vinje (H) 
 
Kopi 
Seniorsaken 
Forsvarets seniorforbund 
 
 
Viser til tidligere korrespondanse og oversenderprogram for politisk debatt i Oslo Militære Samfund 
onsdag 17. april  
 
Tema: 
Pensjonsreformen og dennes økonomiske konsekvenser for dagens pensjonister.  
Det er her ønskelig at deltakerne rette særlig fokus på sitt syn på elementene:  

 Levealderjustering/arbeidslinjen  
 Underregulering av løpende pensjoner. 

 
Tidsramme: 

 Møtestart kl 1000 
 Møteslutt kl 1200 
 Invitasjon til å spise lunsj før avreise (1200-1230) 

 
Møteprogram: 

 Velkommen – Kort innledning: Leder Seniorenes fellesorganisasjon (15 min) 
 Innlegg; Stortingsrepresentant Steinar Gullvåg (A) (20 min) 
 Innlegg; Stortingskandidat Kristin Vinje (H) (20 min) 
 Innlegg; Karl O Bogevold (Styremedlem Sf) (20 min) 
 Plenumsdiskusjon m/ordstyrer (30 min) 
 Oppsummering/avslutning (15 min) 

 
Møtet vil være åpent for pressedekning.  
 
 
Vel møtt 
 
Med vennlig hilsen 

 
Arild Kristensen 
Leder 
Seniorenes fellesorganisasjon       

FPF
Gjennomstreking
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En gjennomgang av stortings-
valglistene tyder på at skjevheten 
ved årets stortingsvalg blir større 
enn noen gang – til tross for den 
oppmerksomheten det har vært 
om seniorpolitikk. Fordelen med 
å bli representert av folk på sin 
egen alder er at fokus på saker som 
angår våre aldersgrupper bli større 
og muligheten for gjennomslag i 
politikken større. Det er ikke uten 
grunn at seniorpolitikk er valg-
kampsak frem til valgdagen, men 
går i glemmeboken dagen etter at 
stemmene er kastet. For seniorene 
kan de bli nettopp det – bortkastet!

De MiDDelalDreNDe regjerer
Gjennomsnittsalderen for stor-
tingsrepresentantene i valgperio-
den 2009-13 var ved periodens 
begynnelse 45,5 år. Partiet med de 
eldste representantene var Høyre 
der gjennomsnittet var 47,6 år. De 
yngste kom fra Senterpartiet med 
et gjennomsnitt på 41,5 år. Re-
sultatet blir antagelig omtrent det 
samme ved stortingsvalget 2013. 
De middelaldrende tar makten – til 
fortrengsel for de unge og senio-
rene.

velgerNes aDgaNg Til å eNDre 
på sTeMMeseDleNe
Ved kommunestyrevalg og fyl-
kestingsvalg kan velgerne påvirke 
hvilke av kandidatene som blir 
valgt, gjennom å gi personstemme 
til kandidatene på listen. De kan 
gi personstemme til så mange av 
kandidatene de vil. Det gjøres ved 
å sette et merke (kryss, hake eller 
liknende) i en rute ved navnet til 
kandidaten(e). 
Ved kommunestyrevalg er det også 
adgang til å føre opp kandidater fra 
andre lister. Dette gjøres ved å føre 
disse kandidatnavnene opp i et eget 
felt på stemmeseddelen. Når velge-
ren gir personstemmer til kandi-
dater på andre lister, overføres en 
tilsvarende andel av stemmen til 
den/de listene disse kandidatene 
står oppført på. 

Ved stortingsvalg kan velgerne 
omnummerere rekkefølgen på 
kandidatene på listen ved å sette 
nye nummer foran kandidatnav-
net, eller stryke kandidatnavn ved 
å sette et merke i en rute til høyre 
for kandidatnavnet. 

ikke aDgaNg Til kuMuleriNg 
i år 
Stortinget har behandlet innstilling 
fra kontroll- og konstitusjonsko-
miteen om representantforslag 
om innføring av kumulering ved 
stortingsvalg. Stortinget har fat-
tet følgende enstemmige vedtak: 
“Stortinget ber regjeringen utrede 
endringer av valgordningen for 
stortingsvalg slik at velgerne gis 
mulighet til å påvirke rekkefølgen 
av partienes kandidater, samtidig 
som hensyn til partienes mulighet 
til å sikre innflytelse over hvilke 
kandidater som velges, sikres. Stor-
tinget ber om at en slik reform for 
stortingsvalg utredes slik at den 
eventuelt nye valgordningen kan 
innføres ved stortingsvalget i 2017.

NoMiNasjoNeN på parTieNes 
lisTer Til sTorTiNgsvalgeT 2013
Alle som er nominert på 1,2 eller 
3 plass er markert med halvfet. At 
noen er nominert såpass høyt oppe 
på en partiliste betyr ikke nødven-
digvis at de oppnår å komme på 
tinget, men det demonstrerer i alle 
fall en vilje og en respekt til å ta 
seniorene med i avgjørelsesproses-
sen. 

Et	alvorlig	demokratisk	underskudd
partiene nominerer få seniorer på listene, langt færre enn seniorenes andel av befolkningen skulle tilsi. De få 
som nomineres befinner seg gjennomgående så langt nede på listene at deres muligheter til å bli valgt som 
regel er ikke eksisterende. Dette innebærer et alvorlig demokratisk underskudd!

Av: Dag Bredal

sTorTiNgsvalgeT 2013:

Billedtekst: Svein Flåtten (68) står som nummer 1 på Høyres liste i Vestfold.
Billedtekst: Svein Roar Hansen (63) står som nummer 1 på Arbeiderpartiets 
liste i Østfold.
Billedtekst: Trond Johansen (60) står som nummer 1 på Kristelig Folkepartis 
liste i Buskerud.
Billedtekst: Johan Fossen (65) står som nummer 1 på Kristelig Folkepartis 
liste i Nord Trøndelag.
Billedtekst: Astrid Daniloff (67) står som nummer 1 på Kristelig Folkepartis 
liste i Finnmark.
Billedtekst: Mai Elisabeth Hansen (60) står som nummer 1 på Sosialistisk 
Venstrepartis liste i Østfold. 

-------------------------0000000000--------------------------
6 bilder (portrett)

Det er med stor glede at jeg – på 
vegne av Statens seniorråd – øn-
sker dere alle hjertelig velkommen 
til denne konferansen. Vi er nær-
mere 200 her, og konferansen er 
for lengst fulltegnet – og mange har 
stått på venteliste. Dere som deltar 
kommer fra nesten hele landet. 
Veldig mange av dere representerer 
eldre mennesker på en eller annen 
måte. Vi tar alt dette som uttrykk 
for at dagens tema – aldersdiskri-
minering er både viktig og engasje-
rende. Derfor undrer vi oss jo litt 
over dem som ikke har meldt seg 
på – for eksempel sentrale politi-
kere. 

Statens seniorråd har eksistert i 
over 40 år, men har skiftet navn og 
fokus flere ganger. Rådet er opp-
nevnt av Regjeringen for en perio-
de på 4 år (2010 – 2013). Rådet har 
nå 14 medlemmer med en - samlet 
sett – meget bred bakgrunn. Siden 
vårt mandat bygger på at seniorer 
er alle over 50 år, har vi en stor al-
dersspredning i rådet.  

Mandatet sier at rådet, på et fritt og 
selvstendig grunnlag tar opp for-
hold som angår seniorers aktivitet 
og deltakelse i samfunnslivet. Dis-
kriminering av eldre har nok vært 
en av de røde trådene gjennom 
hele rådets levetid. Utfordringen 
eksisterer imidlertid fortsatt. Der-
for dagens konferanse. 
Gjennom denne konferansen vil 
vi belyse aldersdiskriminering sett 
fra flere ståsteder og med ulike 
innfallsvinkler. Vi håper og tror 
at konferansen vil gi oss et godt 
grunnlag for videre arbeid med 
saken – for videre arbeid er helt 
nødvendig!  
De aller fleste av oss deler drøm-
men om et samfunn preget av rett-
ferd og likeverd. Diskriminering 
står i klar motsetning til dette. Dis-
kriminering dreier seg om urettfer-
dighet og forskjellsbehandling.  
Men, all forskjellsbehandling er 
ikke nødvendigvis diskriminering, 
den kan være saklig begrunnet og 
tjene gode formål.  
22. mars i år la Barne-, likestillings- 
og inkluderingsdepartementet, 

Aldersdiskriminering	– et 
konferansetema i regi av 
Statens seniorråd

onsdag 24. april inviterte statens 
seniorråd til dagskonferanse i oslo 
kongressenter. et fullsatt auditori-
um møtte dagens møteleder randi 
Bjørgen, som er nestleder i rådet. 
på første benkerad satt rådets med-
lemmer med sin mangeårige leder 
ivar leveraas. rådets medlemmer 
(15) oppnevnes av regjeringen for 4 
år om gangen. To medlemmer opp-
nevnes etter innstilling fra pensjo-
nistforbundet. Med senior menes 
personer over 50 år og dets opp-
gaver er å gi råd til myndighetene. 
om du vil se mer om konferansens 
innhold, og de enkelte foredrag gå 
til www.seniorporten.no

(Med tillatelse fra Seniorrådets leder, 
gjengis her han åpningstale fra kon-
feransen)

Av: Arild Kristensen
Fote: Tore Henning Larsen

bilde inn

FPF
Innsatt tekst
Sett inn ny linje:Bildetekst: Martin Kolberg (64) står som nr 1 på Arbeiderpartiets liste i Buskerud

FPF
Notat
Alle er stortingsrepresentanter i dag og bilder ligger på www.stortinget.no (representanter). 

FPF
Notat
En liten illustrasjon ville blitt fint.
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på regjeringens vegne, fram en 
proposisjon for Stortinget om dis-
krimineringslovgivningen.  I denne 
presiseres det at diskriminering er 
ulovlig forskjellsbehandling. Den 
ulovlige forskjellsbehandlingen kan 
komme til uttrykk både direkte 
og indirekte. Direkte ved at en 
handling – i seg selv er i strid med 
gjeldende rett. Indirekte ved at 
tilsynelatende nøytrale handlinger 
– utilsiktet – får en virkning som er 
diskriminerende.  

Aldersdiskriminering er med andre 
ord en ulovlig forskjellsbehandling 
– hvis en persons alder tillegges en 
uforholdsmessig stor vekt - i strid 
med lov. Men, det forutsetter jo at 
loven er på plass.  
Aldersdiskriminering gjelder ikke 
bare en bestemt aldersgruppe, 
for eksempel eldre. Den kan fore-
komme i alle aldersgrupper. Siden 
denne konferansen holdes av Sta-
tens seniorråd, legger vi hovedvekt 
på diskriminering av eldre.  
Juridisk sett er diskriminering for-

holdsvis stramt regulert, lovgivnin-
gen fastlegger hva som er tillatt og 
hva som er forbudt.  
Mange utsettes for handlinger og 
hendelser i hverdagen som opple-
ves som diskriminerende, selv om 
disse er tillatt. Vi kan gjerne kalle 
det for uanstendig eller usmakelig 
diskriminering. Det dreier seg om 
holdninger – relasjoner og hand-
linger og unnlatelser i hverdagen. 
Den undersøkelsen om holdninger 
til eldre, og som blir lagt fram her 
i dag, dreier seg blant annet om 
dette. Her benytter jeg anledningen 
til å takke Pensjonistforbundet for 
bidraget til å få i stand denne un-
dersøkelsen. 
Hovedvekten på dagens konferanse 
vil ligge på forholdet til lovgivnin-
gen og ulike sider ved denne, også 
spørsmål knyttet til aldersgrenser. 
Jeg vil minne om at FN i 1991, altså 
for mer enn 20 år siden, vedtok 
sine prinsipper for eldre i verden, 
og blant disse slo fast at eldre skal 
bli behandlet rettferdig uavhengig 
av alder, kjønn, rase eller etnisk 

bakgrunn, funksjonshemming eller 
annen situasjon… 
I 2004 fikk Norge, stimulert av EU, 
i arbeidsmiljøloven – et lovfestet 
vern mot aldersdiskriminering i ar-
beidslivet. Loven slår kort og godt 
fast at direkte og indirekte diskri-
minering er forbudt. Det er vi gla-
de for, selv om vi fortsatt ser klare 
eksempler på at lov brytes i praksis. 
Men lovens bestemmelser gjelder 
kun i arbeidslivet, ikke utenfor.  

Statens seniorråd er motstander av 
alle former for diskriminering – og 
selvsagt også av aldersdiskrimine-
ring. Allerede høsten 2006 rettet vi 
– sammen med Pensjonistforbun-
det, Seniorsaken og Eldreaksjonen 
– en henvendelse til Statsministe-
ren der vi etterlyste et generelt for-
bud mot aldersdiskriminering også 
utenfor arbeidslivet. Foreløpig uten 
å bli hørt. I Seniorrådets program 
Seniorpolitiske utfordringer har 
diskriminering en tydelig plass. 
Et offentlig utvalg fremmet i 2009 
forslag til et helhetlig vern mot dis-

kriminering. Utvalget gjorde ytterst 
lite med hensyn til aldersdiskrimi-
nering utenfor arbeidslivet. Vern 
mot slik diskriminering ble «put-
tet» i en sekkepost. Statens senior-
råd støttet tanken om en helhetlig 
lovgivning, selv om vi var sterkt 
misfornøyd med håndteringen av 
grunnlaget aldersdiskriminering. 
Da daværende statsråd Lysbak-
ken – trakk sin konklusjon, la han 
imidlertid forslaget om en samlet 
lov til side. I en pressemelding ut-
talte han at eldre ble ansett som 
vernet gjennom tilgjengelighets- og 
diskrimineringsloven og gjennom 
kravene til saklighet i offentlig 
saksbehandling. Dette er en kon-
klusjon vi er svært skuffet over.  

Som allerede nevnt har Regjerin-
gen nettopp lagt fram et forslag til 
lovvedtak for Stortinget om «Dis-
krimineringslovgivning (diskrimi-
neringsloven om seksuell oriente-
ring, likestillingsloven, diskrimine-
ringsloven om etnisitet, diskrimi-
nerings- og tilgjengelighetsloven)». 

I proposisjonen står det klart og 
tydelig: at departementet ikke fore-
slår noen endringer når det gjelder 
diskrimineringsvernet vedrørende 
alder, og at dette fortsatt skal være 
regulert i arbeidsmiljøloven. Dette 
innebærer at eldre innenfor ar-
beidslivets vegger er vernet, mens 
man på alle andre samfunnsområ-
der ikke er vernet mot diskrimine-
ring med grunnlag i alder.  
Dersom Stortinget slutter seg til 
regjeringens forslag, er jeg redd det 
er et stykke vei fram til det vernet 
vi ønsker med hensyn til alder. Jeg 
sier ikke dette for å helle kaldt vann 
i blodet på oss, men for å under-
streke hvor viktig det er at vi jobber 
grundig, systematisk og målrettet 
for å underbygge vårt krav og for å 
vinne fram. 
Jeg antar at de fleste engasjerte 
eldre er sikre på sitt prinsipielle 
syn på diskriminering. Det er også 
Statens seniorråd. Men, vi må tørre 
å erkjenne at vi er mindre sikre 
på omfang, art og alvorsgrad av 
faktisk diskriminering på grunn av 

alder i Norge. Derfor legger vi stor 
vekt på det å framskaffe kunnskap 
og innsikt, ikke minst gjennom 
forskning på området. To av kon-
feransens innledninger vil handle 
spesielt om kunnskap og innsikt og 
framskaffelsen av dette.  
Frihet fra å bli forskjellsbehandlet 
på ulovlig, usaklig og uanstendig 
grunnlag er en sentral verdi for 
de aller fleste av oss – hva enten 
det dreier seg av alder eller andre 
grunner. Usaklig forskjellsbehand-
ling må gjøres ulovlig, også på 
grunnlag av alder.  Slik lovgivning 
er både viktig og nødvendig. Det er 
et rettmessig krav.  Derfor er dette 
temaet helt sentralt i denne konfe-
ransen. Gjennom denne konferan-
sen håper vi å få kraftigere røst i 
debatten.  
Enda en gang: velkommen til hver 
enkelt; deltakere som innledere. Jeg 
håper vi alle får en spennende og 
kunnskapsskapende dag. Lykke til! 

Et fullsatt auditorium i Oslo kongressenter
Leder og nestleder Ivar Leveraas og Randi BjørgenLikestillings- og inkluderingsombud Sunniva Ørstavik 

var også en av foredragsholderne.

FPF
Notat
Bildetekste må kunne leses fra venstre mot høyre og stemme med rekkefølgen av bildene:"Nestleder og leder Randi Bjørgen og Ivar Leveraas." 
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I samarbeid med Universitetet i 
Tromsø 

pasieNTeNe Følges For Dårlig 
opp eTTer BeHaNDliNgeN. Da 
Trår ekTeFelleN Til.

Både menn med prostatakreft og 
deres ektefeller møter mange utfor-
dringer i hverdagen. 
Bare det å få kreft kan i seg selv 
føre til en eksistensiell krise, noe 
som igjen kan føre til en økt uro i 
forhold til hvordan kroppen foran-
drer seg. 

Og så er det bivirkningene som 
kommer av behandlingsformene 
for denne typen kreft. Mange 

opplever plager som impotens og 
urinlekkasje. Noen lever med disse 
plagene resten av livet, forteller 
kreftsykepleier og stipendiat Bente 
Ervik ved Det helsevitenskape-
lige fakultet, UiT. Hun har forsket 
på hverdagslivet til menn som er 
rammet av sykdommen. Funnene 
hennes peker på at denne pasient-
gruppen møter mange utfordringer 
i hverdagen, men at livsmot og hu-
mor er en god følgesvenn når det 
butter mot.

eN DiagNose i TausHeT
Årlig får 4300 menn prostatakreft. 
Men i motsetning til for eksempel 
brystkreft er dette en kreftform 
omgitt av taushet.
Ervik, som har arbeidet som kreft-
sykepleier i 25 år, lurte på hvordan 
denne pasientgruppen hadde det 
hjemme og hvordan helsevesenet 
kan bidra til å gjøre hverdagen best 
mulig for dem.

Dette er en sykdom som rammer 
mange, men vi vet lite om hva 
menn tenker om sin egen sykdom 
og sitt liv, og hvordan ektefellene 
har det.
Dermed intervjuet hun 13 menn 
og ni ektefeller. Ektefellene var ikke 
gift med mennene hun intervjuet.

Det var viktig at ektefellene følte at 
de kunne snakke fritt. Jeg ønsket 
ikke å intervjue par slik at de holdt 
noe tilbake for å skåne hverandre 
eller at de påvirket hverandre. Da 
tror jeg ikke at jeg hadde fått de 
historiene jeg fikk, sier Ervik.
Hun fant ut at mange føler seg 
alene i møte med helsevesenet, og 
ofte blir ektefellen den som må trå 
støttende til.

eT TausT HelseveseN
I dag har pasienter kortere opphold 
i sykehus enn før. Det er tøft å få en 
kreftdiagnose og behandlingen av 
prostatakreft har stor innvirkning 
på kroppen.

Følgene av sykdommen blir ofte 
tydelig først når de kommer hjem. 
Mange føler da at helsevesenet er 
taust og de kjenner seg alene, for-
teller Ervik.
Da støtter mange seg til ektefellen.

Intervjuene viste at mange ektefel-
ler undertrykte egne behov for 
støtte, noe som igjen førte til at de 
over tid ble veldig slitne. Mange 
med prostatakreft betror seg kun til 
konene sine, og derfor er det viktig 
at også de blir med på poliklinik-
ken dersom det er mulig.

Kvinnene beskriver sin situasjon 
som å befinne seg midt i sykdom-
men, men allikevel på sidelinjen.

De er en kjempestøtte, men det tar 
krefter og energi. Dette er mennene 
klar over og de prøver å skåne dem, 
forteller Ervik.
Hun påpeker at de fysiske plagene 
også gjør noe med relasjonene mel-
lom ektefellene i et samfunn der 
maskulinitet står sentralt, og det 
å kunne gjennomføre samleier er 
viktig.

Flere som har prostatakreft har 
vannlekkasjer og bruker bleier, og 
noen blir impotente. Enkelte av 
ektefellene nevnte at de savnet det 

seksuelle samværet, mens andre 
fant andre måter å leve sammen på.

TeNke NyTT
Mange prostatakreftpasienter opp-
lever også å bli mye trøttere, og kan 
ikke gjøre det samme som før.

Det er viktig å presisere at ikke 
alle opplever disse tingene, men 
de fleste som gjør det, prøver og 
ønsker å leve som før. En av pasi-
entene beskrev det som at han var 
uberørt på utsiden, men det bølget 
på innsiden, sier Ervik.
Hun forteller at på møtene med 
legene kommer ikke utfordringene 
i hverdagen godt nok fram. Derfor 
håper hun at oppgaven hennes kan 
brukes til å tenke nytt om hvordan 
man ivaretar denne pasientgrup-
pen.

Kanskje bør fastlegen kalle inn 
pasienter som har fått en slik diag-
nose? Helsevesenet bør vite at dette 
er et problem. De må stille opp for 
menn med prostatakreft.
Ervik trekker også fram Vardesen-
teret med likemannsordningen, 
samt lærings- og mestringskurs.

Det er et flott tiltak for de som bor 
i nærheten, men det er ikke alle 
som har den muligheten med lange 
avstander til sykehuset, påpeker 
hun.

HuMor og opTiMisMe
Ervik forteller at mange pasienter 
bruker humor og galgenhumor 
hverdagen for å mestre sykdom-
men.
En av mennene beskrev det å leve 
med sykdommen slik: “En trenger 
humor, mot og en kjerring som 
presser på.”

I dette utsagnet ligger det mye. 
Pasientene trenger å være optimis-

tiske og å ha støtte. Det er noen 
fantastiske menn og ektefeller jeg 
har intervjuet. De er utrolig mo-
dige og viser stort livsmot, påpeker 
Ervik.

Referanser:
Ervik, Bente mfl: In te Middel and om te 
Sideline: The experience of spouses of men 
with prostate cancer. Cancer Nursing 2012. 
doi:10.1097/NCC.0b013e31824fe1ef.

Ervik, Bente; Asplund, Kenneth 
Almar. Dealing with a troublesome 
body: A qualitative interview study 
of men’s experiences living with 
prostate cancer treated with en-
docrine therapy. European Journal 
of Oncology Nursing 2012; Volum 
16 (2).

Faktaboks
Hos norske menn er prostatakreft den 
hyppigste kreftformen. Prostatakreft 
opptrer sjelden hos menn under 50 år, 
men øker med økende alder. 
Muligheten for å utvikle kreft i prosta-
takjertelen er 10-12 prosent.
Menn bør ta en prostatasjekk dersom 
de ofte må på toalettet, har smertefull 
eller treg vannlating eller har mistet 
vekt uten kjent årsak.
Årsakene til prostatakreft er ukjent. 
Veksten av kreftceller i prostata, på 
samme måte som veksten av normale 
celler i prostata, stimuleres av mann-
lige hormoner, spesielt testosteron. 
Familiær opphoping av prostatakreft 
forekommer.
Prostatakreft kan behandles med ki-
rurgisk inngrep, strålebehandling, hor-
monbehandling, cellegift eller kombi-
nasjon av flere behandlingsformer.

Kilder: 
www.prostatakreft.no og 
www.kreftforeningen.no

Prostatakreft	rammer	
menns	maskulinitet	
og	parforhold

Av: Renate Alsén Øvergård, 
journalist

Bente Ervik 
Foto: Renate Alsén Øvergård,
Stipendiat og kreftsykepleier  



Kjære reisevenner

En spennende kombinasjon hvor vi flyr ned til Porto og har 
en interessant bussrundtur i Portugal, NordvestSpania og 
ned til vårt kjære Albir. Priseks: 23 dager for kun 21.500,-
Ønsker du å reise direkte til Albir går det fly 05.10 og 12.10.
Ring nå for spennende dag for dagprogram

Våren er endelig kommet til Norge og 
vi ser frem til en deilig norsk sommer. 
Men, når høsten og vinteren kommer 
er vi mange som setter snuten mot 
varmere strøk. Deilig for både kropp 
og sjel. Helsen blir betydelig bedre.
Vi har sammen med  Solgruppen lagt 
opp til en interessant høsttur til pile-
grimsbyen Santiago de Compostela -
Albir 27.09.13 og en vintertur til 
solrike Gran Canaria 11.01.14. 

Ja, jeg har nå arrangert turer med Solgruppen i 16 år og er kjempefornøyd med oppfølgingen vi får 
av dem i alle situasjoner som har oppstått. Den trygghet og omsorg de viser er unik som turoperatør. 
Solgruppen har vakt.tlf. 24 timer, et variert aktivitetsprogram  med interressante utflukter og sosiale 
sammenkomster. Bingo, quiz, kaffekos med nystekte vafler, vinkvelder, dansekvelder, spansk-kurs, gå-
turer m.m. Vi er som en storfamilie på tur og de gjør alt de kan for at vi skal ha en trivelig ferie. Mange 
reiser også alene og her blir de tatt inn i gruppen. Vi har det topp! Her kommer en liten beskrivelse av 
turene, men ring 73 53 50 12 eller mail solgruppen@solgruppen.no for å få tilsendt eget program. For 
å snakke med meg ring tlf.22 52 15 81. (Ifjor hadde vi dessverre flere som meldte seg på veldig sent 
og det var da ikke plass, så bestill i god tid.) Da ses vi -gamle og nye venner på en trivelig tur.
God sommer fra Ole Engeskaug.

Høsttur til Albir 27.sept.

Fellestur til Gran Canaria 11.jan.
Vi gjentar suksessen fra iår og inviterer på fellestur til Puerto Rico 
på Gran Canaria også i 2014. Januar og februar er absolutt høy-
sesong på Gran Canaria. Klimaet er deilig og her kan man nyte det 
gode liv. Det er ukentlig aktivitetsprogram og sosialt samvær. 
Det er inkludert 2 nye spennende utflukter, bli kjentfest med mid-
dag og drikke. Sol, trim, shopping, mat, moro og fellesskap. 
Fly fra flere norske byer så ta med venner og bekjente. 4 uker fra 
kr. 17.790,- 2 og 6 uker er også mulig. Se flere avganger på dag 
for dagprogrammet. Vi bor meget godt på leilighetshotell Puerto 
Calma. Bli med og møt gamle og nye venner.

Høydepunktene på turen er mange, Galicia og nord-Spania er veldig 
anderledes enn sør-Spania. Vi kommer tett på historien, naturen, 
pittoreske landsbyer, spennende storbyer og den vakre arkitekturen. 
Vi har lagt inn mulighet for kortere vandringer langs pilegrimsruten, 
hvor vi kommer forbi vinmarker, høysletter og fjellområder, til målet 
–den hellige Jakobs grav. (Man trenger ikke å gå om man ikke kan).
Vi har lagt opp til “luksusvarianten” man slipper å bære bagasje, 
bussen er med oss hele veien og vi bor flott og spiser meget godt 
underveis. Det blir rolige og korte etapper og vi skal besøke flere 
spennende byer som Porto, Leon (vi bor på Paradoren!) eventyr-
lige Santiago de Compostela, Avila, Madrid og fantastiske Toledo. 
Turen er et minne for livet og passer både for den aktive og den 
mindre aktive. I Albir har vi lagt inn utflukter, aktiviteter, sekserklub-
ben, vår norske Bok-Cafe m.m. Her nyter vi så mange uker vi ønsker 
og møter de som kom 05. oktober til en stor velkomstfest!  
Ta med venner eller reis alene. Her er vi som en storfamilie på tur!

Amerikabussen.no  

Noen av våre fellesturer m/reiseleder i 2013

Eksotiske Dubai: 25. okt. 9 dager fra kun kr. 14.990,- Sjeiker,
ørkensafari, kameler, storslagne bygg, shopping, eventyrlig.

Kyst til kyst i Sør-Amerika: 07 nov. 16 dager fra kun kr. 
29.900,- Fra Atlanterhavet gjennom Sør-Amerika til Stillehavet. 

En smak av Canada og USA: 01.sept. 16 dager fra kun 
kr. 29.900,- Natur, kultur og historiske opplevelser i rekke og rad.

Route 66 fra Chicago til Los Angeles: 19 sept. 19 dager 
fra kun kr. 29.900,-  Høydepunktene er mange gjennom 9 stater.

Kyst til kyst i USA via Yellowstone nasjonalpark: 
18 sept. 19 dager fra kun kr. 30.500,- Flott tur gjennom 15 stater. 

Bli med på spennende turer i USA, Canada 
og Sør Amerika. Opplev storbyene, lands-
bygda, prærien, fjellene, amish, indianer-
kultur og det “norske Amerika”. 
Norske reiseledere og guider på alle turene.

Amerikabussen en del av 

For info ring tlf. 98 83 37 20 
post@amerikabussen.no

Vi skreddersyr turer til 
Amerika for lag og foreninger
Ring idag for informasjon

Se dokumentaren om 
Amerikabussen på NRK 
nett-tv: Faktor “Amerika
bussen”.

Landbrukstur til USA  24 okt. 11 dager fra kun kr. 16.990,-
Turen retter seg i mot folk som jobber innen landbruket i Norge

Trygt og godt! Avganger fra flere byer. Velg selv når 
du vil reise og hvor lenge du vil være. Aktiviteter. 

Seniordans, fellestur til Albir
Fly fra Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger (Tromsø, 
Ålesund, Torp, Molde, Rygge). 
Avganger  07.sept. 12 okt. 19.okt.26.okt. 2013
2 uker for kun kr. 8.690,- inkl. halvpensjon m.m
Reis gjerne alene, her får du nye venner og trivsel.

 Albir: Slipp å betale enkeltromstillegg eller få hver
 4 uke GRATIS!  (Spesielle vilkår gjelder)*  Bestill tidlig!

Kort & langtidsferie
til Albir, Mojacar og
Gran Canaria hele året!

Jubileumstur med
Ole Ivars og Tore
Strømøy m.fl. 09.11
Dansegalla i Albir.

Bli med på en 
uforglemmelig tur
sammen med dine
favorittkjendiser.
Ekslusiv jubileums-
middag og show 
på fantastiske
Benidorm Palace,
dansegalla på
Albir Playa, vin-
smaking, utflukter
RING 73535012

For info ring tlf. 73 53 50 12
Ny katalog www.solgruppen.no



Forsvarets	seniorforbund
Forbundet for alle seniorer som har eller har hatt tilknytning til Forsvaret 

Uttalelse	fra	FSFs	Landsstyre:

sTaTsBuDsjeTTeT 2013
Forsvarets seniorforbund reagerer sterkt på at det nok en gang kommer skatteskjerpelse 
som rammer pensjoner under utbetaling. Det er nå på tide at pensjonistene heiser 
flagg og sier i fra at nok er nok. Denne gangen er de selektive tiltakene rettet mot 
minstefradraget på lønnsinntekt og pensjonsinntekt. For lønnsinntekt er fradaget nå hevet 
fra 38 til 40 % mens det for pensjonsinntekt står urørt på 26 % som det har gjort de siste 
år. Regjeringens målsetning om å dempe veksten i statens pensjonsutgifter kjenner ingen 
grenser. Det viser også til hevingen av trygdeavgiften fra 3 til 4,7 % for pensjonsinntekt. 

peNsjoNsreForMeN
Forsvarets seniorforbund støttet arbeidslinjen i pensjonsreformen, men da må 
aldersgrenser i arbeidslivet erstattes med andre virkemidler enn fysisk alder.

Dagens ordninger om reduksjon av sykepenger etter fylte 67, og bortfall etter 70 år må 
endres. 

De iverksatte selektive tiltak, levealdersjustering, underregulering av pensjoner under 
utbetaling og endring av skatte- og avgiftssatser er i realiteten en reel nedskrivning av 
opparbeidede pensjonsrettigheter.

HoverprioriTeriNger FraM MoT sTorTiNgsvalgeT 2013 
1. Det skal arbeides for at underreguleringen av pensjoner under utbetaling opphører, 
subsidiært at dagens reduksjonsfaktor på 0,75 % nedtrappes til å bortfalle over en periode 
på 3 til 5 år

2. Dagens aldergrenser i arbeidslivet fjernes, subsidiært heves til 75 år. For de 
yrkesgrupper som har særaldersgrenser søkes de erstattet med funksjonskrav i stedet for 
alderskrav.

3. Det utbetales sykepenger til arbeidstakere mellom 67 til 75 år.

Oslo den 11. feb 2013

For landsstyret i Forsvarets seniorforbund

Arild Kristensen

Leder

(sign)

Våre	oppgaver:

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

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

• Være aktiv i forsvaret og media for å lege forholdene til rette for våre medlemmer

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

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

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

• Motivere avdelingene til samlet profilering og rekruttering

• Engasjere oss lokalt i arbeidet med å vedlikeholde og videreformidle lokal militærhistorisk 

    kunnskap og tradisjon

DeTTe Har vi oppNåDD:
• Din pensjon er gjenstand for årlig regulering i takt med grunnbeløpet i folketrygden. Innført i 1986 

• Tilgang til å benytte forsvarets avtaler på hotell og leiebil

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

• Tilgang til utstyrte kontorfasiliteter for forbund og lokale avdelinger, stillet til disposisjon fra Forsvaret

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

• Ditt pensjonsgrunnlag blir oppregulert når du fyller 67 år tilsvarende lønnsveksten fra uttakstidspunktet. 

   Gjelder fra januar 2011for de med særaldersgrense på 60 år

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

Hva gjøre For Deg?
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 reformen.

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.

ForsvareTs seNiorForBuND Har i Mer eNN 25 år sTåTT vakT oM våre opparBeiDeDe reTTigHeTer,  
og realverDieN av våre peNsjoNer. 

Støtt	vårt	arbeid	gjennom	medlemkap!
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Av: Tor Ulf Bygmester

Der du bor og har tenkt å bli riktig 
gammel, er et godt utgangspunkt 
å starte kontrollen av eksisterende 
seniorpolitikk. Hvordan er den 
seniorpolitiske status og holdning 
i din kommune? Alle har vi sikkert 
et personlig ønske om å være friske 
og raske og ha en økonomi som 
gjør det mulig og kunne bo i eget 
hjem frem til den siste dag. Skjer 
det slik, er jo alt såre vel – skulle en 
gjerne tro.
Så langt ser det ut for at bare et 
fåtall av oss får det slik som vi så 
gjerne ønsker oss det aller mest. 
Derfor er det viktig å sjekke ut hva 
som er gjeldende seniorpolitikk i 
kommunen der du har tenkt å bli 
boende som senior. Her som over 
alt ellers er det lurt å se etter hvilke 
forebyggende tiltak det er tilrette-
lagt for, eller rettere sakt mulighe-
ten for at du selv skal kunne ved-
likeholde en fra før veltrent kropp 

inn i 70, 80, 90 og 100-åra? God 
helse kommer sjelden av seg selv!
Er det gangfelt der du har tenkt å 
bli boende? Brøytes og strøs disse 
slik at du kommer frem, selv med 
rullator eller elektrisk rullestol? Er 
det organisert trim for godt tilårs-
komne? Har kommunen din tilsatt 
aktivitør som inviterer den eldre 
garde til forskjellige helsebringen-
de aktiviteter? Hva med kulturlivet 
– er seniorene hensyntatt der?  Alt 
dette går inn under det altomfat-
tende begrepet seniorpolitikk!
Er du uheldig og blir syk, slik at du 
ikke klarer deg alene, (kan skje selv 
den aller beste – deg også) så er det 
klokt å se hvordan dette organise-
res i din kommune. Nå snakker vi 
om mer kostbare tiltak for kom-
munen, og vi leser nesten daglig i 
nyhetene om enkeltpersoner som 
lider under at tilretteleggingen 
er og har vært svært mangelfull.  
Hjemmehjelp, hjemmesykepleie, 
legevakt med akuttmottak osv er 
gode stikkord. Som du skjønner, 
det er helt avgjørende å engasjere 
seg i seniorpolitikken i tide, om en 
selv ønsker å bli godt ivaretatt, om 
det skulle trenges. 
En fullverdig seniorpolitikk koster 
svært mye penger om den skal rea-
liseres, og kommunepolitikere flest 

har et stort press for å si ja til mye 
mer enn det er penger til. Derfor 
utsetter de kostnadskrevende saker 
hvor protestene fra befolkningen 
er liten, eller mangler helt. Vi se-
niorer har lenge vært en slik taus 
gruppe. Hva gjør vi med det? Ven-
ter til det blir for sent?

Det nytter aldri å gi opp. Selv 
om det er for sent for noen, vil 
det hjelpe for alle de som kom-
mer deretter. Er din FSF-avdeling 
representert i din kommunens 
ELDRERÅD? Hvis ikke, start der, 
men ikke forvent at det løser alt. 
Fortsett i lokalpressen med å stille 
seniorpolitiske spørsmål, og for-
klar hvorfor du gjør det. Fortell om 
FSF-avdelingen du kommer fra, 
og at du bryr deg om alle seniorer 
i kommunen. Politikerne vil sik-
kert forsøke å bortforklare og rette 
fokus andre viktige steder enn på 
seniorpolitikken. Da må du ikke gi 
opp, men øse ufortrødnet på med 
seniorpolitiske spørsmål og argu-
menter J Det handler tross alt om 
en meningsfylt fremtid for oss alle 
sammen. Det er dette som må til 
for å skape en god SENIORPOLI-
TIKK! Det handler om menneske-
verd! Lykke til!

Seniorpolitikk	og	menneskeverd	
henger	nøye	sammen.	
Har	du	tenkt	på	det? Avmilitariseringen	

av	Nord-Norge	
regjeringens systematiske nedbygging av vår forsvarsevne i Nord-Norge 
vekker oppsikt sett i lys av putins voldsomme satsing på det russiske 
forsvarets renessanse i nordområdet. gjennom de siste 20 år har re-
gjeringen hatt stor fokus på militære utenlandsoppdrag. i den sam-
menheng har Norge produsert ”pakkeløsninger” med godt utstyrte og 
kampklare innsatsstyrker. Hjemmeforsvarets kampoperative evne har 
imidlertid vært nedprioritert, og gjenstand for en ukoordinert og uryd-
dig politisk oppfølging. i overskuelig framtid vil vi ikke ha tyngre kamp-
operative innsatsstyrker fast stasjonert i Nord-Norge. Dette til tross for 
at vi i nordområdet på nytt står i fare for å møte en sikkerhetspolitisk 
”kald krig” dimensjon - med russland som en mulig framtidig potensiell 
fiende.

Av: Bernard Duncan Lyng, 
tidligere etterretningsoffiser

Elever fra Forsvarets ingeniørhøyskole under en øvelse nord for 
Lillehammer. © Forsvarets mediesenter  / Torgeir Haugaard / 
Forsvarets mediesenter

enten du tenker bare på deg selv, eller er opptatt av seniorer generelt, er det slik at du 
er helt avhengig av den seniorpolitikk som myndighetene fører til enhver tid. ønsker du 
å påvirke denne, har du minst to påvirkningsmuligheter. Den tyngste muligheten er at 
du selv engasjerer deg partipolitisk i «ditt eget parti». Den andre er at du engasjerer deg 
i din FsF-avdeling. Der presiserer vedtektene at FsF er partipolitisk uavhengig. Det er en 
stor styrke og nødvendighet når det skal innhentes støtte fra samfunnets mange parter 
for å oppnå de ønskede resultater.
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kerhetspolitikk er i utakt med 
hverandre tilkjennegis ofte. Senest 
i forholdet til Syria-konflikten. En 
nøktern militær trusselvurdering vil 
derfor kunne avdekke at den eneste 
reelle potensielle militære trusselen 
i overskuelig framtid fra land innen 
norsk interesseområde er å finne i 
Russland som en kommende mili-
tær stormakt i nordområdet.
 I sitt foredrag i Oslo Militære Sam-
fund 4. mars 2013 uttalte sjefen for 
etterretningstjenesten generalløy-
tnant Kjell Granhagen blant annet: 
”I dagens politiske situasjon ansees 
ikke Russland å utgjøre en militær 
trussel mot Norge. Norges geogra-
fiske plassering medfører imidlertid 
at den interne utviklingen i Russ-
land har vedvarende betydning”, og 
videre: ”Nyere russisk historie viser 
at når politiske endringer finner 
sted i Russland, skjer det ofte brått, 
dramatisk og med store konsekven-
ser også for Russlands forhold til 
omverdenen”.  Etterretningstjenes-
tens trusselforståelse forutsetter - i 
samsvar med ”føre var” prinsippet 
- en operativ og årvåken norsk mili-
tær tilstedeværelse i nordområdet.
For Norge i dagens situasjon vil 
samarbeid og godt naboskap i nord-
området selvsagt måtte prioriteres. 
Den rødgrønne regjeringens repre-

sentanter vil nok argumentere med 
at det gjennom mange år har utvi-
klet seg et nært og tillitsfullt venn-
skap med russiske sivile og militære 
ledere i nord, og at en gjennom ”di-
alog” vil kunne tone ned eventuelle 
sikkerhetspolitiske konfrontasjoner. 
Imidlertid er det en kjent ”sjakkme-
tode” at russerne da ville sørge for 
en rask utskiftning av nevnte ledere 
ved en eventuell tilspisset krisesitu-
asjon – og erstatte disse med ledere 
med helt andre holdninger og bånd. 
Russland er verdens største nasjon. 
Sikkerhetspolitikk i en russisk kon-
tekst dreier seg om mye mer enn et 
vennskapelig forhold til lille Norge. 
Går vi tilbake til den kalde krigen 
ble USSR den gang utpekt som 
vår potensielle fiende. Med basis i 
USSRs militære satsing i nordområ-
det, og etableringen av slagkraftige 
strategiske og taktiske militære en-
heter på Kola, ble et sovjetisk lynan-
grep mot Nord-Norge ansett å være 
det mest sannsynlige ”første fase” 
ved en eventuell alvorlig konfliktsi-
tuasjon. Men ikke nødvendigvis for 
at USSR anså Norge som en militær 
trussel, men for å skaffe seg en for-
svarsmessig ”buffersone” mot vest 
i en krisesituasjon – for eksempel i 
forbindelse med en sikkerhetspoli-
tisk konfliktsituasjon med USA. 

sTaTus iNNsaTsForsvareT  
Vårt nye innsatsforsvar er dynamisk 
i den forstand at det over tid skjer 
en fornying og modernisering av 
relevant innsatsutstyr. Den første 
av våre 5 nye og moderne fregat-
ter av Fridtjof Nansen-klassen ble 
sjøsatt så tidlig som i 2005. Imidler-
tid mangler de 8 år senere fortsatt 
fullverdig operativ bemanning og 
NH90 helikopterstøtte. Til daglig er 
de fast stasjonert Håkonsvern. Om 
vi på kort tid kan få noen av fregat-
tene fullt operative, vil de trenge 
dager på å nå frem til et eventuelt 
operasjonsområde i nord. Våre mo-
derne korvetter er heller ikke fullt 
operative og stort sett fraværende i 
nord. Seilingstid og tilstedeværelse i 
nord for våre maritime overflatefar-
tøy er til en viss grad erstattet med 
simulatortrening og øving langs kai. 
Våre ubåter, i den grad de opererer 
i nordområdet, må etter nedleg-
gelsen av Olavsvern nå seile helt sør 
til Bergen for å utføre tyngre ved-
likehold. Dette resulterer i unødig 
fravær fra operasjonsområdet gjen-
nom mange bortkastede overfø-
ringsdager. Alle av landets moderne 
krigsfartøy er samlet på ett sted: 
Håkonsvern. 
Vi har i dag god operativ jagerf-
lykapasitet ut fra Bodø og Ørland 

Elever fra Forsvarets ingeniørhøyskole under en øvelse nord for Lille-
hammer © Forsvarets mediesenter / Torgeir Haugaard / Forsvarets 
mediesenter

Sisu under øvelse Rein
© Forsvaret / Tanja Renate 
Aakerøy / Hæren

En av Telemark Bataljon sine Leopard Stridsvogner i marka 
ved Rena Leir. © Forsvarets mediesenter / Peder Torp Ma-
thisen / Forsvarets mediesenter

iNNsaTsForsvareT
Etter USSRs kollaps i 1991 var det 
ikke bare bortfallet av den militære 
”kald krig” trusselen som krevde 
endringer i forsvarskonseptet her 
hjemme, men Forsvaret befant seg 
i en dyp strukturell krise mellom 
mål og midler. Gjennom en lang-
siktig endringsprosess som blant 
annet har involvert flere Forsvars-
studier, fra FS 91 til FS 07, har vi 
over de siste 20 år beveget oss fra 
det gamle tradisjonelle invasjons-
forsvaret basert på mobilisering, 
kvantitet og utholdenhet, til da-
gens høyteknologiske innsatsfor-
svar. Dette nye innsatsforsvaret 
ble vedtatt i 2008 etter en grundig 
forsvarsstudie og videre politisk 
behandling – også med innspill 
fra forsvarspolitisk utvalg. Ett av 
hovedargumentene for denne ra-
dikale omstillingen til dagens inn-
satsforsvar er som Forsvarssjefen 
selv uttrykker det i januar 2011: 
”At landets befolkning opplever 
tilstand av dyp fred og nødverge-
begrepet ligger i det fjerne”.  
Sett i lys av Forsvarssjefens her 
uttalte risikooppfatning anno 2011, 
oppleves det som et stort paradoks 
at samme dag som Putin kunn-
gjorde på NRK TV at hans gene-
raler skulle få ubegrensede midler 

til å fortsette oppbyggingen av det 
russiske forsvaret i nordområdet, 
ble det fra norsk side kunngjort 
på NRK at Nord-Norge snart ville 
være fri for militære kampoperati-
ve styrker og at Olavsvern var lagt 
ned og solgt til sivile eiere.  
I prosessen fram til et høytekno-
logisk innsatsforsvar har vi altså 
endt opp med at alle våre tyngre 
operative innsatsstyrker etter 
hvert er blitt besluttet lokalisert 
syd for Steinkjer. Dette til tross for 
at en valid forsvarsrelatert trus-
selvurdering gjeldende for norsk 
interesseområde de kommende 
20-40 år skulle tilsi et helt annet 
forsvarskonsept. Ved avviklingen 
av mobiliseringsforsvaret, avviklet 
vi dermed også den nasjonale for-
svarsplanleggingen.

Har vi anvendt våre doktriner, ut-
rednings- og planleggingsstudier 
på en ukoordinert og feil måte? 
Mangler de en forankring i en 
langsiktig trusselforståelse? Har 
Regjeringen og Forsvarets ledelse 
lagt til grunn samme mangel på 
risikoforståelse i sin langsiktige 
planlegging som den som ble av-
dekket av Gjørv-kommisjonen 
i forholdet terrortrusselen gjen-
nom samme 20 års tidsperiode? 

Som kjent hadde PST tilkjennegitt 
flere år forut for 22. juli-tragedien 
en økende sannsynlighet for ter-
roranslag i Norge – trusselopplys-
ninger som tydeligvis var helt uin-
teressante for landets ledere – ”vi 
opplevde jo en tilstand av dyp fred”. 

TrusseleN i eT laNgsikTig TiDs-
perspekTiv
En trusselvurdering styrende for 
dimensjonering og geografisk plas-
sering av våre nasjonale kampo-
perative forsvarsstyrker vil med 
tanke på en kommende 20-40 
års periode blant annet måtte ta 
utgangspunkt i potensielle areal-, 
ressurs- og transportkonflikter i 
nordområdet, som på kort tid vil 
kunne utvikle seg til alvorlige sik-
kerhetspolitiske utfordringer. I 
tillegg har Russland demonstrert 
ambisjoner om å profilere seg 
som en stormakt, og er igjen i ferd 
med å bygge opp sine taktiske og 
strategiske militære kapasiteter 
i nordområdet. Russland blir av 
mange vestlige land vurdert til 
å være sikkerhetspolitisk labil, 
og landet har så sent som i 2008 
demonstrert aggressiv utenriks-
politikk mot ett av sine naboland 
gjennom militære aksjoner mot 
Georgia. At russisk og norsk sik-

Police advisory team (PAT) 
på sin siste øvelse før 
deployering til Afghanistan 
© Forsvaret / Jan Egil Kvam 
/ Hæren
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med våre F-16. Våre jagerfly har 
med dette tobasekonseptet lands-
dekkende operativ redundans. Fra 
Bodø har vi en F-16 flystyrke som 
blant annet driver regelmessige 
flyoperative øvelser med kollegaer 
fra Sverige og Finland. Men dette 
konseptet er allerede besluttet av-
viklet, og samtlige F-16 skal overfø-
res til Ørland. Dermed oppnår ikke 
våre jagerfly tilfredsstillende opera-
sjonstid i nordområdet på grunn av 
for lang overføringsdistanse ved en 
eventuell krisesituasjon. 
I 2008 besluttet Norge å gå inn for 
å erstatte våre F-16 jagerfly med 
det nye avanserte amerikanske 
kampflyet F-35, men før valg av 
hjemmebaser var fastlagt. Regjerin-
gen har senere besluttet at samtlige 
F-35 skal operere fra Ørland. Bodø 
skal avvikles som kampflybase.
Som framskutt QRA-base har Re-
gjeringen senere besluttet å velge 
Evenes, kun 14 minutters kortere 
flytid til nordområdet enn fra 
Bodø, men allikevel så langt unna 
nordområdet at våre kampfly ikke 
oppnår tilfredsstillende oppera-
sjonstid der.

Alle våre operative kampfly blir 
altså samlet på ett sted: Ørland. 

Våre eneste kampoperative infan-
teribataljon, Telemarksbataljonen, 
er stasjonert på Rena i Østerdalen. 
Brig Ns to bataljoner i Troms er for 
det meste bemannet med verne-
pliktige, og er dermed kampopera-
tive maksimum 4 måneder i året.

De BakeNForliggeNDe årsaker
Hva er så årsakene til den her 
beskrevne status hva angår vårt 
hjemmeforsvar? Er det et resultat 
av kun militærfaglige begrunnelser 
forankret i en rekke fagmilitære 
utredninger og forsvarsstudier? 
Slett ikke!  
Vi må kunne forutsette at Forsvars-
sjefen og hans stab isolert sett er 
dynamiske og dyktige militære 
fagpersoner – dermed bør vi søke 
etter de bakenforliggende årsakene 
i samspillet mellom involverte ak-
tører, i utredningssystemene og i 
det politiske miljøet. 
Flere har i debattsammenheng 
fremhevet at Forsvarssjefen ikke 
lenger er en selvstendig og uav-
hengig etatssjef. Han inngår i et 
departementalt sammensurium 
som benevnes Integrert Strate-
gisk Ledelse. Hva angår utspill fra 
Forsvarsdepartementet, Forsvars-
sjefen eller Forsvarsstaben, vil det 

alltid være berettiget tvil om det 
er partipolitiske avgjørelser eller 
fagmilitære innstillinger som fore-
ligger. I tillegg har Difi rapporten 
i år avdekket at Justis- og Bered-
skapsdepartementet i over lang tid 
har detaljstyrt Politidirektoratet. 
Vi har all grunn til å tro at samme 
problemstilling gjelder i forholdet 
Forsvarssjefen/Forsvaret og For-
svarsdepartementet.

Det at våre F-35 ble besluttet an-
skaffet uten at basevalg var skikke-
lig utredet og besluttet på forhånd 
av våre sentrale myndigheter, re-
sulterte i en parodisk lokalpolitisk 
”kjøp og salg” prosess i media som 
ikke hører hjemme i en så viktig 
nasjonal beslutningsprosess.  

Noen vil argumentere med at av-
militariseringen av Nord-Norge 
skyldes selvpålagte sikkerhetspo-
litiske begrensninger. En tradisjon 
vi da har ført videre fra den kalde 
krigen.
Mange vil imidlertid påstå at den 
viktigste bakenforliggende årsaken 
er manglende risikoforståelse hos 
våre politikere og forsvarsledelse. 
En viktig grunn til dette kan være 
at en for stor del av vår planleg-

gings- og innsatsenergi går med til 
vårt sterke politiske og militære en-
gasjement i utenlandsoperasjoner. 
Hva angår innsatsforsvaret her 
hjemme, så uttrykker Forsvars-
sjefen i et foredrag 24. januar 2011 
sin trusselforståelse i følgende 
utsagn: ” Dette har vært en omstil-
ling fra et invasjonsforsvar basert 
på mobilisering som en del av 
forsvarskonseptet. Et forsvar som 
i sin helhet var innrettet som et 
nødvergeinstrument som skulle 
virke ved overfall av landet. Denne 
omstillingen har ført oss til dagens 
innsatsforsvar som skal operere nå 
mens landets befolkning opplever 
tilstand av dyp fred og nødvergebe-
grepet ligger i det fjerne”.   

 Norge har en lang og historisk 
tradisjon i manglende risikoforstå-
else. I den forsterkede Stortingets 
militærkomité som i tiden 1931-33 
behandlet forslaget til ny forsvars-
ordning, gikk Arbeiderpartiets 
fraksjon med tidligere forsvarsmi-
nister Christian Fredrik Monsen 
i spissen, inn for en fullstendig 
avvikling av forsvaret. I Stortinget 
11.juni 1932 uttaler han blant an-
net: ”Kjernen i spørsmålet er jo at 
militærvesenet både til lands og 

til vanns skal avskaffes, og at vi i 
stedet oppretter et sivilt grense-
oppsyn som ingen krigsmessige 
oppgaver skal ha”. Året etter, den 2. 
februar 1933, var Arbeiderpartiet 
ved Monsen igjen frampå med det 
samme framlegget i Stortinget, og 
han uttaler blant annet: ”Med vårt 
forslag om vaktvern, mener vi full 
og hel avrustning, vi mener for 
godt å forlate det militære forsvar”. 
Det var samme år Hitler ble ut-
nevnt til tysk rikskansler.

DeT logiske ForsvarskoNsepTeT
Et troverdig norsk hjemmeforsvar 
med basis i tidligere nevnte trus-
selvurdering må ha regelmessige 
trusselrelaterte øvelser, og et til-
fredsstillende beredskapsnivå. Til-
stedeværelse i de mest sannsynlige 
operasjonsområder er viktig. Våre 
sjøstridskrefter og kampfly må av 
den grunn jevnlig operere i nord-
området. Vi forutsetter et kvalifi-
sert og landsdekkende godt utstyrt 
Heimevern.
I tilfelle en fremtidig akutt konflikt, 
og i påvente av alliert støtte fra 
våre NATO partnere, må vi kunne 
holde stand over en viss tid. En sig-
nifikant del av våre mest effektive 
og tyngre innsatsstyrker må derfor 

inkluderes i vår militære oppset-
ning i nord. Det gjelder blant an-
net kampoperative hærenheter, 
fregatter, kystkorvetter, ubåter og 
kampfly.  For å oppnå landsdek-
kende operativ redundans og redu-
sert sårbarhet, og i tillegg nærhet 
til operasjonsområdet i nord, bør 
vi derfor igjen tilbake til tobase 
konseptet. For kampflyene vil det 
si Ørland og Bodø, med QRA base 
Banak, og for sjøforsvaret vil dette 
bety Bergen og Troms.
Basenærhet til større sentra eller 
byer er viktig med tanke på sosial 
infrastruktur tilgjengelig for et 
stort antall kompetansepersonell 
som forventes å bemanne basene 
over lang tid. Jobbmuligheter for 
samboer/ektefelle, utdannelses-
muligheter for barna, samt et godt 
fritids- og helsetilbud for alle.

Har vi råd til å kjøpe inn nye avan-
serte våpensystemer til nærmere 
100 milliarder – så har vi også råd 
til en basestruktur tilpasset trus-
selen.

Forsyningspunkt under øvelse Rein 1 © Forsvarets mediesenter 
/ Peder Torp Mathisen / Forsvarets Mediesenter

Jentecamp 2013 på Sessvollmoen © Forsvarets mediesenter / Peder Torp Mathisen
/ Forsvarets Mediesenter

Jegertroppen overvåker før VIP besøk © Forsvarets mediesenter /  
Peder Torp Mathisen / Forsvarets Mediesenter

Forsvaret bistår Politiet med helikoptre under utdelingen av Nobels Fredspris 
i Oslo desember 2012. © Forsvarets mediesenter / Peder Torp Mathisen
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uTDrag Fra leDers åpNiNgsTale

Dirigenter, kjære gjester, æresmedlemmer og innehaver av forbundets hederstegn, delegater og 
landsstyremedlemmer.

Forsvarets seniorforbund har rundet 30 år. Det gjorde vi den 15. februar.  En av årsakene til 
etableringen av et forbund var basert på den erkjennelse at uten en organisasjonsmessig over-
bygning var det ikke mulig å få gjennomslag i sentrale saker som angikk alle medlemmene. 
Som enkelt forening ble kontaktpunktet den nærmeste militære sjef, og saker som kunne løses 
her begrenset seg til de velferdsmessige aspekter hvor lokal sjef hadde avgjørelsesmyndighet. 
. 
Det ville nå vært fristende å ta en kronologisk gjennomgang av de saker som forbundet har 
arbeidet med, og medvirket til å finne gode løsninger på gjennom disse årene.  Det skal jeg la 
være.  Historiene er godt dokumentert gjennom våre jubileumshefter.  Likevel må det trekkes 
frem at reguleringen av statspensjonene gjennom vedtak i Stortinget i 1986 er en medvirkning 
vi kan være stolte av. Jeg må også trekke fram at forbundet sammen med Forsvarsdepartemen-
tet (FD) var med og påvirket sluttproduktet for pensjonsreformen i en positiv retning for perso-
ner med særaldersgrenser på 60 år. 

Fra og med jubileumsåret 2008, var vi etter markering i Oslo Militære Samfund og i Fanehal-
len på Akershus Festning ”litt høyt oppe”. Vi hadde fått stor oppmerksomhet, og vi var sågar 
nevnt i St prp 1 (forsvarsbudsjettet) som en organisasjon som var berettiget til økonomisk 
tilskudd. Fra budsjettåret 2008 og til og med 2011 fikk forbundet driftstilskudd fra Forsvarsde-
partementet (FD) på linje med øvrige forsvarsrelaterte organisasjoner. Ordningen ble dessverre 
gradvis lagt om, og krav til forsvarsrelaterte prosjekter ble gitt prioritet. For budsjettåret 2012 
fikk vi et restbeløp tilført gjennom Forsvarstaben på 500 000.- Og for 2013 mottar vi ikke len-
gre økonomisk støtte fra FD.

Juni 2012 besvarte statssekretæren i FD en henvendelse fra forbundet med informasjon om at 
fremtidig driftsstøtte skulle besørges over FSJ sitt budsjett, siden han var ”største bruker”, og 
at generelle støtteordninger til drift av pensjonistorganisasjoner i fremtiden skulle samles i Ar-
beidsdepartementet (AD). 

Sensommeren 2012 ble forskrift til ordningen lagt ut på høring, og vi var såre fornøyd med 
de krav og betingelser som søkerne måtte oppfylle. Frist for søknad om støtte for 2013 var 
desember 2012. Stor var vår forbauselse da vi i januar 2013 mottok brev fra Arbeids- og vel-
ferdsdirektoratet (NAV) om at vi ikke var å anse som en pensjonistorganisasjon, og derfor ikke 
kunne motta støtte fra denne ordningen. Vi ba straks om å få innsyn i saksbehandlingen hvor 
det framkom at også LOP og Seniorsaken ikke møtte karvene til å være organisasjoner av og 
for pensjonister. Et hovedargument var at vi blant annet ikke hadde en nedre aldersgrense for 
medlemskap.

I vårt klageskriv ble det blant annet lagt med en oversikt over antall medlemmer hvor det 
framkommer at per 31.12 2012 var aldersammensetningen:

20-49 år 50-60 år 61-65 år 65-70 år 71-75 år 76-100 år Ikke reg. 
Alder

5 299 397 1298 1490 4290 315

sentrale tillitsvalgte med funksjon i sekretariatet:

Leder   N. eder   Forb. sekr         Org. sekr          Kasserer
     

Geir Anda     Karl O Bogevold  Egil Vindorum     Knut Dalen     Svein Haugen.

som styremedlemmer region 1 til 7:

Region 1    Region 2      Region 3        Region 4         Region 5         Region 6                 Region 7

              
Erling  Per  Jan Bye                    Kjell Narve                   Ole                   Tore                  Tom G Ludt
Fagerheim            Hetty  Iversen                    Ludvigsen                    Sannes                   Bjønnes                 Svendsen

som varamedlemmene fra region 1 til 7

Region 1    Region 2                     Region 3                   Region 4                   Region 5                 Region 6                Region 7 

                                    
Magnor                   Per-Erik        Arne  Alf Margido                 Ivar                 Gullborg H                 Ole Johan
Olsen  Eriksen     Druglimo Berg  Jensen                  Lachmann                  Sanden                                

FsF laNDssTyreT For perioDeN 2013 – 2015

FPF
Notat
Hele siden flyttes til å bli side 28
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Sak 5 utdrag fra innlegg fra Tore Bjønnes.  1 side

Utdrag fra innlegg av landsstyremedlem Tore 
Bjønnes 

- Jeg vil på vegne av landsstyret redegjøre for 
hva som er begrunnelsen for vårt forslag om å 
heve forbundskontingenten med kr 50,- med 
virkning fra budsjettåret 2014.   

- Som leder redegjorde for i sitt innlednings-
foredrag, er forbundets økonomi mildt 
sagt bekymringsfull. Vi har i budsjettet 
for 2013 ikke fått avklaring rundt viktige 
inntektsposter som eksempelvis bidrag fra 
ministrasjonsdepartementet. 

- Denne usikkerheten kan vi, etter landsstyrets 
oppfatning, ikke dra med oss inn i budsjet-
tene for 2014-2015. Vi har på inntektssiden 
for disse budsjettårene valgt kun å ta hensyn 
til det vi pr i dag er sikre på å få inn. Selv om 
vi nå i det foreliggende budsjettforslaget har 
redusert lønnskostnadene til sekretariatet med 
0,25 pensjonistårsverk og ellers skåret ned 
til beinet på en rekke utgiftsposter, er vi altså 
avhengig av å få inn ca kr 400 000,- i ekstra 
medlemskontingent for å få budsjettet til å gå 
i hop. 

- Landsstyret er klar over faren for avskalling 
av medlemmer dersom vi høyner kontingen-
ten. På den annen side mener vi at dette ikke 
bør overdramatiseres. Det bør være mulig 
å informere medlemmene, både fra sentralt 
hold og ikke minst fra dere avdelingsledere, 
om hvorfor det er nødvendig å heve 
kontingenten. Spesielt er dette viktig overfor 
de medlemmer som normalt ikke deltar på 
avdelingenes aktiviteter – gi informasjon om 
forbundet og det arbeidet som gjøres sentralt 
på vegne av og til støtte for våre medlemmer 
med henblikk på en kvalitativ god alderdom. 

- Mange har sikkert spurt seg om det ikke er 
andre måter å redusere budsjettet på for å 
unngå økning av medlemskontingenten. Det 
er det selvsagt, men ikke uten alvorlige konse-
kvenser. 

- Vårt medlemsblad koster oss omtrent det be-
løpet som høyning av kontingenten beløper 
seg til. Legger vi ned medlemsbladet vil kon-
sekvensen bli at kontakten mellom forbundet 
og enkeltmedlemmene reduseres dramatisk, 
vi blir mindre synlig overfor omverdenen og 
profileringen mot nye, potensielle medlemmer 
svekkes. Dette strider mot alt forbundet så 
langt har arbeidet for – større medlemsopp-
slutning og innflytelse i spørsmål som opptar 
oss.  

- Med hensyn til kontingentinnkrevingen for 
2014, er tidsfristen for innbetaling til forbun-
det såpass sent at avdelingene vil ha tid til å 
justere sin lokale kontingent på sine årsmøter 
vinteren 2014 og kreve den inn i god tid før 
fristen til forbundet utløper. 

- Med dette vil landsstyret innstendig be om at 
delegatene slutter seg til landsstyrets forslag.  
Det handler faktisk om forbundets fremtid.

(Etterord: Vurderingen rundt iverksetting eller ikke av 
kontingentforhøyelsen, som landsstyret foreslo å gjøre 
pr 1. november 2013, var etter delegatenes oppfatning 
unødvendig. Det ble derfor vedtatt å heve kontingenten 
med kr 50,- fra budsjettåret 2014 uten denne 
sikringsbestemmelsen.)

Sist uke kom tilbakemeldingen fra direktoratet på vår klage. Direktoratet hadde valgt å opprett-
holde sitt opprinnelige vedtak, og saken er nå sendt AD for endelig avgjørelse.

Og hva betyr det – og hvilke konsekvenser får det om dette blir stående?
Vel - i vårt driftsbudsjett for 2013 hadde vi beregnet et tilskudd på 340 000.- fra denne ordningen. 
Jamført en kontingent på kr 150.- tilsvarer det kontingenten fra 2267 medlemmer. Tidligere har 
jo FD ”kastet oss ut” under henvisning til at AD jobbet med en ordning som skulle gjelde alle 
”frivillige pensjonistorganisasjoner”.  Dessverre ser det i øyeblikket ikke ut til å bli slik. 

Å forsvare opparbeidede rettigheter, var, er og vil alltid være, en kontinuerlig prosess. Gjennom 
de siste 8 år har presset mot pensjonistenes økonomi som gruppe økt i takt med den generelle 
velstandsutviklingen.  Inndragning av pensjonisters kjøpekraft i forhold til den generelle 
lønnsutviklingen er innført gjennom pensjonsreformen.  Endringer av skatter og avgifter innføres 
til pensjonistenes disfavør.  Overmakten er stor, og byråkratene er meget kreative i sin utvikling av 
lover og forskrifter. 

Den gang forbundet ble etablert, ble det meste av forbundets - og foreningenes virksomhet dekket 
av Forsvaret. Vi reiste gratis med forsvarets flyruter, vi gjennomførte våre landsstyremøter, 
lederkonferanser og landsmøter i forsvarets etablissementer. Messer og forlegninger var tilgjengelig, 
og det var sjeldent snakk om fakturering og egenandeler. Vi hadde derfor en meget beskjeden 
årskontingent. Bortsett fra en fortsatt beskjeden medlemskontingenten, kan denne beskrivelsen 
ikke lengre nyttes om dagens situasjon. 

Det er i dette virkelighetsbildet også vi må finne vår plass. Selv med dagens økonomiske støtte fra 
Forsvarsjefen til stillingshjemler i forbundet, og med kontorfasiliteter, samt post- og teletjenester til 
forbund og avdelinger, må vår egenandel i egne budsjetter økes. Vi må ha et økonomisk fundament 
for vår virksomhet som i større grad er basert på egen finansiering. Økte inntekter kan løses på to 
måter; Flere medlemmer og/eller høyere kontingent. Og ideelt sett begge deler. Reduserte utgifter 
kan også løses på to måter; Redusert kapasitet og mindre aktivitet. Min vurdering er at det siste 
ikke er til medlemmenes gunst.

Vel  - kjære delegater: 
Det er mitt håp at Landsmøtet denne uken nå erkjenner at skal vi fortsette med et sentralt forbund 
med noe kapasitet, så må en større økonomisk andel dekkes over kontingenten. Så må vi i vår 
iver etter å gjøre oss lekker for nye medlemsgrupper gjennom aktiv rekruttering ikke glemme de 
som allerede er medlemmer, de har også behov som skal dekkes. Medlemspleie er fortsatt et viktig 
element i alt organisasjonsarbeid, og de grep som skal tas både lokalt og sentralt må ha begge 
disse elementene i seg. Alle medlemmene må kunne identifisere seg med den organisasjonen de er 
medlem av og være tilfreds med at den kontingenten som kreves betalt, er verd å betale, gitt det 
produktet som leveres, og at det er til beste for de grupper som medlemsmassen dekker. Alt vårt 
arbeid må ha våre medlemmers kår som hovedfokus. 
Som lokale og sentrale tillitsvalgte har vi påtatt oss å ivareta våre medlemmers interesser. Det 
er vi som lokale- og sentrale tillitsvalgte som må prestere, og kunne levere ”det produktet” våre 
medlemmer etterspør. 

Vi står foran tre viktig dager, hvor saker med stor betydning for forbundets framtid skal behandles. 

sak 5 på landsmøtet 2013 - 
økNiNg av ForBuNDskoNTiNgeNTeN
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BILDER FRA LANDSMØTET 2013 

Jeg har vært på mitt første lands-
møte, (13-15 mai i år) valgt av 
styret i vår forening. La meg si det 
med en gang: jeg var meget skep-
tisk!  Skeptisk til byråkrati rent 
generelt, skeptisk til snakkesalige 
paragrafryttere og møteplagere 
med endeløse debatter og forma-
liteter. Hvordan enkelte meler sin 
egen kake og verner sitt reir, og 
som ikke alltid har sine medlem-
mers ve og vel i tankene La meg si 
det med en gang: jeg tok grundig 
feil og ble gledelig overrasket. 
Våre 65 gråhårede representanter 
fra nord til sør viste et engasje-
ment, innsikt og varme for oss 
seniorer/pensjonister som var ekte 

og overbevisende. Dette var godt 
voksne folk, hvorav mange hadde 
brukt opptil 15 år av sitt voksne 
foreningsliv til å gjøre hverdagen 
litt bedre og rettferdig for deg og 
meg. Imponerende! 
Den formelle delen får topp ka-
rakter: Gjennomarbeidede saks-
dokumenter, grundige og saklige 
framføring av fakta med påføl-
gende presis og saklig debatt. Det 
var humor og spenst i replikkene. 
Dette var ikke noe supperåd som 
feirer seg selv! Jeg fikk også etter 
hvert øynene opp for at vi har et 
arbeidende styre (5 mann- 4 års-
verk) som er meget kunnskapsrik, 
effektiv og respektert. De er også 

pensjonister, jobber for knapper 
og glansbilder, og bruker ikke våre 
midler på fancy representasjon!                                                                                                                                  
  
Vårt forbund er ikke omtalt på før-
ste siden av VG, vi fillerister ikke 
Jens eller skaper store overskrifter, 
men det jobbes godt og langsiktig 
med saker som pensjon, eldreråd 
og våre rettigheter. Kommer vi 
i mål noen gang? Neppe, for det 
dukker stadig opp nye saker som 
må løses. Men vi er så heldig å ha 
et effektivt forbund på vår side!

Hilsen en beroliget sekretær: Trond

Sak 1   Konstituering
- Navneopprop - 78 delegater fra 

42 avdelinger inkl landsstyret 
m/vara

- Godkjenning av innkalling og 
delegater - godkjent

- Godkjenning av 
forretningsorden - godkjent

- Valg av to møtedirigenter 
– Bjørn Ruud og Gunnar 
Lundberg

- Valg av to møtereferenter – 
Vebjørn Kaldhusseter og Egil 
Vindorum

- Valg av tellekorps – framlagte 
forslag godkjent

- Valg av redaksjonskomité – 
framlagte forslag godkjent

- Saksliste – godkjent 
- Administrative bestemmelser – 

ingen kommentarer

Sak 2   Beretning for
             landsmøteperioden

- Beretning 2011 – godkjent uten 
bemerkninger

- Beretning 2012 – godkjent uten 
bemerkninger

Sak 3   Regnskap for  
             landsmøteperioden

- Regnskap 2011 – godkjent, men 
underskudd på resultatet ble 
bemerket

- Regnskap 2012 – godkjent, men 
underskudd på resultatet ble 
bemerket

Sak 4   Innkomne forslag
- Vedtektsendringer – framlagte 

forslag til endringer godkjent 
med noen få justeringer av

-  enkelte setninger 

Sak 5   Kontingent til forbundet
- Forslag til kontingentjustering 

til hhv 250 og kr 200.- per år 
mvf 2014 godkjent

Sak 6   Strategidokument for 
             perioden 2014 – 2019 

- Framlagte dokument godkjent 
uten endringer

Sak 7  Handlingsplan for perioden    
             2014 og 2015

- Framlagte dokument godkjent 
uten endringer

Sak 8   Rammebudsjett for
             perioden 2014 og 2015

- Framlagte rammebudsjett 
godkjent uten endringer

Sak 9  Valg
- Styremedlemmer, 

varamedlemmer og revisorer
- valgkomiteens forslag valgt 

med akklamasjon
- Valgkomité 
- Styrets forslag valgt med 

akklamasjon 
- Avslutning
- Forbundets hederstegn til delt 

følgende personer:
- Arild Kristensen, Arnulf N 

Eilertsen, Odd Køhl, Oddmund 
Soleng, Roald Larsen og Kåre 
Peder Johanse.

eT laNDsMøTe seTT Fra grasroTa (leserinnlegg)

kort oppsummering fra Forsvarets seniorforbund 
– 16. ordinære landsmøte på Hamar 13. – 15. mai 2013

FPF
Notat
Hele siden flyttes til ny side 24.

FPF
Notat
Ny Vignett: "Det 16 ordinære Landsmøte i FSF" settes som "heading for sidene 24 til 29.

FPF
Notat
Tillitsvalgt takkes av med forbundet palakett for vel utført arbeid

FPF
Notat
Arnulf N Eilertsen, Arild Kristensen og Odd Køhl mottat forbundet hederstegn av påtroppende leder Geir Anda

FPF
Notat
Nytt landsstyre m varamedlemmer for perioden 2013 til 2015

FPF
Notat
Møtedirigentene Gunnar Lundberg og Bjørn Ruud bersørget at framlagte saker ble rydding behandlet.

FPF
Notat
Fra plenumssalen

FPF
Notat
God stemning rundt burdet  under landsmøtemiddagen

FPF
Notat
Serveringen er i gang, og stemningen er god etter vel gjennomført dag to av landsmøtet
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FSF - Alta
Leder Leif Jansen
Myrbakken 12
9510  Alta 
78435545   95057765
alta@fsforb.no 

FSF - Andøy
Leder Vivi Bernhoff
 R. Amundsensgt 52
8480 Andenes 
7614 2223   95012459
andoey@fsforb.no 

FSF - Bergen 
Leder Arne Bryøen 
Brakeveien 40 B 
5141 Fyllingsdalen 
55160840  94792282 
bergen@fsforb.no 

FSF - Bjerkvik
Leder Aase Seiness 
Laberg
Ytterseinesveien 21
8517 Narvik
95875099  
bjerkvik@fsforb.no 
 
FSF - Bodø
Leder Arne  Qvam
Algarveien 3
8015 Bodø
75516106  90960112
bodoe@fsforb.no 

FSF - Elverum
Leder Ola Petter Borg
2410 Hernes
62426329   41617072
elverum@fsforb.no 

FSF - Fauske
Leder Bernt Kristiansen
Sjøgata 74
8200  Fauske
7564 2781   9300 9956
fauske@fsforb.no 

FSF - Fredrikstad
Leder Odd M Andersen
Runeveien 7
1639 Gamle Frstad
69347465   922641731
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 Sigrunn Berg
Postboks 60
9481 Harstad
77014262  92413323
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 Oddmund Soleng
Moanveien
9360 Bardu
77181282   48287882
indretroms@fsforb.no 

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

FSF - Kjeller
Leder Kjell J Eriksen
Hellefaret 8
1900 Fetsund
63884639   92048022
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 Hans Paul Hansen
Elvestien 1
7600 Levanger
74082683   90526316
 levangerverdal@fsforb.no 

FSF - Lillehammer
Leder Øyvind Rusten
Olav Aukrustsvei 11 A
2618 Lillehammer
61260095 48261386
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 Stein Magnar 
Gundersen
Johan Castbergsvei 57
0673 Oslo
22322683   91806334
oslo@fsforb.no 

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

FSF - Ringerike/Hole
Leder Bjørn Ruud
Øvre dahlsvei 8
3511 Hønefoss
32120071  93058605
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  90666410
rygge@fsforb.no 

FSF - Seniorklubben 
Leder   Odd Nordstrand
Karl Staffsvei 13
0665 Oslo
22649572   97715662
seniorklubben@fsforb.no 

FSF - Stavern
Leder Jonny Engmark
Ohlselia 11
3290 Stavern 
91137953
stavern@fsforb.no 

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

FSF - Tromsø
Leder Birger Tokle
Siriusvei 39
9024 Tomasjord
77632752   91301168
tromsoe@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 Erling Fagerheim
PB 527
9811 Vadsø
78953177    91185158
oestfinnmark@fsforb.no 
 
FSF - Øvre Romerike
Leder Arne Bigseth
Postboks 140
2071 Råholt
63951497   95768643
oevreromerike@fsforb.no 

Oppdatert pr 16. 05. 2013

FORSVARETS 
SENIORFORBUND
LOKALLAG

 

Singel uten tillegg 
Om du ønsker å reise alene med Hurtigruten har du nå muligheten til å 

reise uten å betale singeltillegg på disse utvalgte avgangene: 
 
  Fra pris Fra pris Fra pris 
Dato Skip Bergen – Kirkenes – Bergen Bergen – 

Kirkenes 
Kirkenes – Bergen 

14.10.2013 M/S Nordlys Kr. 13.556,- Kr. 9.804,- Kr. 8.309,- 
16.10.2013 M/S Finnmarken Kr. 13.556,- Kr. 9.804,- Kr. 8.309, 
25.10.2013 M/S Nordlys Kr. 13.556,- Kr. 9.804,- Kr. 8.309, 
30.10.2013 M/S Kong Harald Kr. 13.556,- Kr. 9.804,- Kr. 8.309, 
06.11.2013 M/S Nordlys Kr. 11.418,- Kr. 8.006,- Kr. 7.337,- 
09.11.2013 M/S Trollfjord Kr. 11.418,- Kr. 8.006,- Kr. 7.337,- 
10.11.2013 M/S Kong Harald Kr. 11.418,- Kr. 8.006,- Kr. 7.337,- 
18.11.2013 M/S Richard With Kr. 11.418,- Kr. 8.006,- Kr. 7.337,- 
19.11.2013 M/S Finnmarken Kr. 11.418,- Kr. 8.006,- Kr. 7.337,- 
21.11.2013 M/S Kong Harald Kr. 11.418,- Kr. 8.006,- Kr. 7.337,- 
23.11.2013 M/S Midnatsol Kr. 11.418,- Kr. 8.006,- Kr. 7.337,- 
29.11.2013 M/S Richard With Kr. 11.418,- Kr. 8.006,- Kr. 7.337,- 
04.12.2013 M/S Midnatsol Kr. 11.418,- Kr. 8.006,- Kr. 7.337,- 
08.12.2013 M/S Polarlys Kr. 11.418,- Kr. 8.006,- Kr. 7.337,- 
11.12.2013 M/S Finnmarken Kr. 11.418,- Kr. 8.006,- Kr. 7.337,- 
12.12.2013 M/S Trollfjord Kr. 11.418,- Kr. 8.006,- Kr. 7.337,- 
13.12.2013 M/S Kong Harald Kr. 11.418,- Kr. 8.006,- Kr. 7.337,- 
15.12.2013 M/S Midnatsol Kr. 11.418,- Kr. 8.006,- Kr. 7.337,- 
17.12.2013 M/S Nordkapp Kr. 11.418,- Kr. 8.006,- Kr. 7.337,- 
18.12.2013 M/S Nordnorge Kr. 11.418,- Kr. 8.006,- Kr. 7.337,- 
20.12.2013 M/S Nordlys Kr. 11.418,- Kr. 8.006,- Kr. 7.337,- 
25.12.2013 M/S Kong Harald Kr. 11.418,- Kr. 8.006,- Kr. 7.337,- 
29.12.2013 M/S Nordkapp Kr. 11.418,- Kr. 8.006,- Kr. 7.337,- 
30.12.2013 M/S Nordnorge Kr. 11.418,- Kr. 8.006,- Kr. 7.337,- 
31.12.2013 M/S Polarlys Kr. 11.418,- Kr. 8.006,- Kr. 7.337,- 
Pris pr. person: valgt strekning med Hurtigruten i innvendig lugar inkl. helpensjon. Prisene er frapriser og er 
fratrukket 25% rabatt. Transport tur/retur skip er ikke inkludert og må bestilles på egenhånd. 

 

tlf. 33 33 33 22 
post@jarlsbergreiser.no 
www.jarlsbergreiser.no 
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INNMELDINGSBLANKETT

Medlem: 

Etternavn:                                                        Fornavn:                                                        Født:                                                

Ektefelle/samboer:

Etternavn:                                                        Fornavn:                                                        Født:                                                

Adresse:                                                                                                                                                                                               

Post nr:                           Poststed:                                                                                          Tlf:                                                   

E-post:                                                           Tjenestested:                                                                                                                 

Ønsket lokalavdeling:                                                                                                                                                                          

Dato/Underskrift:                                                                                                                                                                                   

Vervet av:     Adresse:           

"Dovregubben" ble i 1935 tatt i bruk for persontogene over Dovrefjell. Et slik lokomotiv er bevart ved Norsk Jernbanemuseum på Hamar. Foto: Herman 
Neupert, Norsk Jernbanemuseums samling




