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Det er nå 69 år siden den annen
verdenskrig sluttet i Norge. Når
dette bladet leses er 8. mai passert
for lengst. Vi har feiret og markert
Frigjøringsdagen over det ganske
land. Fred har for oss blitt en
naturlig del av livet, det var det
også for våre landsmenn før krigs-
utbruddet 9. april 1940. Vi tar vårt
land, vår frihet, demokrati og
levesett for selvfølgelige goder vi
ikke behøver å kjempe for.

Krim-anneksjonen og
situasjonen i Ukraina vekker nå
sterke minner om en tid før den 2.
verdenskrig. Vi ser tankesett og
handlemåter som ikke må få
fotfeste i en moderne verden. Det
skremmer ekstra når det skjer rett
utenfor vår dør. Det må for-
dømmes med de sterkeste ord, og
alle mulige demokratiske og dip-
lomatiske virkemidler må tas i
bruk. Dette er ikke Europa verdig
i 2014.

Veterandagen er innstiftet og
blir nå gjennomført sammen med
Frigjøringsdagen, dette er et godt
og fremtidsrettet grep. Det at disse
to markeringene slås sammen
styrker begge markeringene, Fri-
gjøringsdagen vitaliseres og våre
veteraner blir koblet til det som
står oss nordmenn nært: frihet,

demokrati, vår kultur, vårt
samfunn og våre verdier. 

Det at våre veteraner blir hedret
på den måten det nå skjer skulle
vært gjort for lenge siden. Vi som
nasjon må vise at vi er takknemlig
ovenfor dem som tar et tak når
nasjonen ber om det. Det at vi nå
på nytt har tatt i bruk hederstegn i
form av medaljer for å hedre de av
våre soldater som har utført eks-
traordinær innsats er svært viktig
og absolutt riktig.

Når vi omtaler veteraner må vi
heller ikke glemme den innsats
som Forsvarets ansatte og våre
soldater gjorde for å bevare freden
under den kalde krigen. Her var
det mange forsakelser. 

Vi er nå inne i en omfattende
og fin feiring av 200-års jubileet
for vår Grunnlov, det markeres
over det ganske land. Forsvarets
seniorforbund deltar i en
markering fra sør til nord i
«Norge på langs» hvor byer og
tettsteder besøkes. Denne
markeringen av Grunnloven er
viktig fordi Grunnloven danner
grunnlaget for vår frihet og selv-
stendighet i dag. Med denne loven
underskrevet 17. mai 1814 ble
grunnlaget lagt for at Norge
kunne bli et fritt, selvstendig,
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Til ettertanke Å nippe 
langsomt til livet

Leder Til ettertanke

udelelig og uavhendelig Norge.
Det er det vi i dag har fått og skal
forsvare.

12. til 14. mai ble Forvarets
seniorforbunds lederkonferanse
gjennomført på Hamar. I år var
tema «Hvordan lede og drive en
lokalavdeling». Arrangements-ko-
miteen hadde fått tak i profilerte
foredragsholdere som skapte en-
gasjement og meget god stemning
i salen. Det var høyt under taket,
diskusjonene var engasjerende og
synspunktene kom på bordet, og
slik må det være. Det er absolutt
viktig å lære fra hverandre, og det
fikk vi rikelig med tid til å gjøre.
Jeg håper vi har klart å komme
med ideer og tanker om gode grep
som kan gjøre at avdelingen man
leder strekker seg enda litt høyere.
Takk for innsatsen.  

Alle våre medlemmer ønskes
herved en riktig god sommer.

Ingen gleder er små, heter det. Når det lille barnet smiler til
oss tannlaus og godslig, da vises oppriktig glede. Når stats-
ledere avverger en krig og menneskeliv blir spart, kjenner vi
oppriktig glede. 

Hverdagene våre er en blanding av det jevne liv med noen
irritasjoner og enkelte muntre ting.  Evnen til å se det muntre,
er avhengig av dagsform og om vi ganske enkelt er utstyrt med
egenskapen å fange opp de glade signaler. Særlig gjelder det de
små gleder. Jeg tror at det menneske som iler så langsomt at
det får med seg de små gleder, lever rikt.

Livet består av enkelthendelser og for det meste av de små
ting. Noen ganger får vi oppleve de store høyder. Men jevnt
over handler det om de nære og de helt alminnelige daglig-
dagse ting. Kunsten er da å oppdage det spesielle og store i det
alminnelige og små.

«Glede drar glede med seg», sier et visdomsord.  Når gleden
blir riktig stor, likner den til forveksling på smerten for både
gleden og smerten har sine tårer. De er like i saltinnhold og ut-
trykk, men så forskjellige i opplevelse og innlevelse. Henrik
Ibsen sier at «det er gleden som adler sinnet».

Det smitter å være sammen med mennesker som har glede i
seg. Det handler ikke om mennesker som bare har hatt lykke
og gode dager. Jeg har møtt mange som har kjent på livets
motbakker og smerter, men som likevel bærer mye glede i seg
som de sprer på en smittende måte.

Det er lettere å være sammen med folk som bærer en
positiv innstilling til livet og som kan glede seg på det jevne
enn å være sammen med de som bare av og til når de store
gledeshøyder. På samme måte som det er enklere å være
sammen med mennesker som gråter ut en gang i blant enn de
som jevnlig klager og sutrer.

Gledene er gratis. I motsetning til fornøyelsene. Gledene er
som vinger som gir luft, som løfter og bærer oss videre. I et
kinesisk ordtak heter det «at en glede driver hundre sorger på
flukt».  Det er krefter og godt drivstoff i gleden. Kanskje skulle
vi markere en dag i uken – tirsdag for eksempel - hvor vi
prøver å rette ører og øyne mot gledene – de små og al-
minnelige gleder. Det er større sjanser for fangst om vi jakter
på de små gleder, enn om vi drømmer om «storfisken».                        

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

GEIR ANDA

Kasserer Svein R. Haugen
tlf: 23 09 32 62/930 85 902
e-mail: svein@fsforb.no
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Grunnlovsstafetten blir arrangert i
anledning 200 års jubileet til den
norske grunnlov. Stafetten er et
arrangement i samarbeid mellom
Norges veteranforbund for inter -
nasjonale operasjone, (NVIO),
Forsvarets seniorforbund, (FSF),
Veteranforbundet, (SIOPS),
Norges reserveoffisers forbund,
NROF), «støtt» våre soldater og
Norges lotteforbund. Stafetten
startet på Lindesnes og ender opp
i Vardø.

Stafetten startet på Lindesnes
30. april.

Det er naturlig at lokalavdel-
ingene av FSF deltar ved de enkelte
stopp og markerer sin tilstedevær-
else med å orientere om Forbundet
og dens virksomhet.

På Lindesnes gjennomførte den
lokale NVIO leder Thomas Fjell et
program med velkomstale, av-
troppnde leder av NVIO Odd
Helge Olsen holdt en orientering
om hensikten med stafetten, for-

Norge på langs med veteraner.

Grunnlovs-
stafetten
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henværende kommandant Vardø-
hus festning, Tor Arild Melby, holdt
en liten orientering om Vardøhus
festning, der stafetten skal ende opp
den 28. juni.

Deretter ønsket varaordfører Per
Olav Skutle velkommen og hadde
med seg det første bidraget til
veteransaken.

Presis kl 1300 satte Rolf Dybvik
igang tåkeluren, og dermed var
stafetten i gang.

Det var Arnfin Hægeland på sin

Tempo 175 kubikk som fikk æren
av å frakte budstikka den første
etappen.

Første stopp var Vigeland hvor
denne kommiteen tok imot.

1. mai var stafetten i Mandal,
hvor Ordfører Tore Askildsen
møtte opp og ønsket velkommen.

2. mai overtok Kristiansand
stafetten.

Den endte opp på Tresse hvor
FSF lokalavdeling sammen med
Kjevik hadde stand.

Stafetten ankom Tresse presis
klokken 1225 ledet av en motor -
sykler, Willys jeeper, Volvo felt vogn
samt en Reo. Kolonnen vakte opp-
sikt og samlet flere interresserte.
Veteranene hadde en flott oppstil-
ling og Kristiansand varaordfører
Jørgen Kristiansen holdt en god
tale som ble avsluttet med en
pengegave til veteran saken.

Tom Geir Ludt Svendsen, 
leder FSF Kristiansand
Foto: Tor Arild Melby
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Nytt fra

sekretariatet

SISTE!

Resultat fra trygdedrøftingene 20.mai 2014.
Grunnbeløpet reguleres med 3,67 prosent fra 1.mai 2014 ,
fra 85 245 kroner til 88 370 kroner.

Løpende pensjoner øker med 2,89 prosent.
Satsene for minste pensjonsnivå øker med 3,16 %. 

Som det ble skrevet i forrige nummer av medlemskon-
takt, var lederkonferansen i Forsvarets seniorforbund
nærmest ferdig planlagt.  Når dette nummer av med -
lemsbladet går i trykken er konferansen gjennomført.
Landsstyret har også denne gangen benyttet eg av et eget
underutvalg for å detaljplanlegge og gjennomføre kon-
feransen. Dette arbeidet har vært ledet av Arne Druglimo
fra FSF avd Elverum. Øvrige medlem mer har vært Ivar
Jensen fra FSF avd Oslo, Erik Helge Eriksson fra FSF avd
Hamar og Knut Dalen fra landsstyret.  Med de foreliggende
tilbakemeldinger ble konferansen 
en ubetinget suksess. Se for øvrig egen omtale av 
konferansen i bladet.

Det er allerede nå nødvendig å tenke ett år frem, lands-
møtet i 2015. Landsstyret vil oppnevne nytt underutvalg
for planlegging og administrativ gjennomføring av lands-
møtet på sitt møte i september 2014. Underutvalgene for
vurdering av vedtektene og strategi- og handlingsplan er
allerede oppnevnt.  
Ved påsketider ble det gjennomført nok et møte med en

statsråd, denne gang med finansministeren,(Se egen om-
tale av møtet i bladet). 

Møtet ble gjennomført innenfor rammen av Seniorenes
fellesorganisasjon. Det ble fremført synspunkter på skatt
og avgifter som berører pensjonistenes hverdag. FSF er på
linje med Seniorsaken, bidragsyterne til møte med stats-
rådene.  Forsvarets personell og vernepliktssenter har
gjennomført seniorkurs både i Oslo og Bergen, hvor For-
svarets seniorforbund orienterte om forbundet, arbeids-
prosesser og resultater. 
Flere av forbundets avdelinger har hatt besøk av for-
bundets leder/nestleder.

Seniorens fellesorganisasjon gjennomførte representant-
skapsmøte 29.april hvor FSF deltok med egen delegasjon. I
forkant av representantskapsmøtet holdt Wenche Frogn
Sellæg et meget godt foredrag om Staten seniorråd. I fo-
redraget utdypet hun bl a forhold knyttet til rådets
mandat.
For øvrig vises til artikkel om Statens seniorråd i Medlems-
kontakt nr 1/2014.

FSF har hatt flere henvendelser fra personell som skal
flytte/tjenestegjøre i utlandet vedr forholdet til SPK og
folketrygden. Dette gjelder personell som skal tjenes-
tegjøre i utlandet med utenlandsk arbeidsgiver, dvs 
tjenestegjøringen ligger utenfor den generelle beordrings-
plikten. Forsvarets praksis har vært å innvilge dette
personell ”tjeneste uten lønn” og under denne 
perioden melde de ut av SPK. FSF mener dette er i strid
med en sentral tariffavtale (permisjonsavtalen) og har tatt
opp saken med Forsvarsstaben(FST). FSF har, etter avtale
med FST, utarbeidet eget saksgrunnlag og fremsendt
dette. Forholdet kan ha innvirkning på 
pensjonen.

FSF har oversendt sin høringsuttalelse til Helse- og om-
sorgsdepartementet vedr endring av forskrift om
egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
Endringen gjelder beboere som mot sin vilje legges på
dobbeltrom. FSF avviser departementets forslag, men
mener at dobbeltrom kun skal brukes unntaksvis og da
etter villighet. Det skal da gis et fribeløp på kr 35 000 for
hver beboer.

FSF har lenge arbeidet for å delta på trygdedrøftingene
gjennom Seniorenes fellesorganisasjon, så langt har vi ikke
lykkes. Organisasjonen har imidlertid mottatt brev fra
arbeids- og sosialministeren om at han vil vurdere dagen
praksis på nytt. Det er forventinger til at i 2015 vil FSF også
være representert i trygdedrøftingene.
Årets trygdeoppgjør er like om hjørnet. FSF har merket seg
at forventet lønnsvekst i 2014 er stipulert til 3,3 prosent.
For 2013 viser beregningene at gjennomsnittlig lønnsvekst
er 3.9 prosent, men det som ble lagt til grunn ved tryg-
deoppgjøret i 2013 var en anslått lønnsvekst på 3,5 prosent.
Det foreligger således et etterslep på 0,4%. Dette skulle
tilsi en regulering av grunnbeløpet på 3,7 prosent. For de
løpende pensjoner skal lønnsveksten først tillegges for de-
retter å trekke fra 0,75% .FSF vil følge nøye med på tryg-
deoppgjøret.
Arbeidet med dette nummer av medlemskontakt har
generert utarbeidelse og koordinering av bladets artikler. 

Til slutt er det gledelig å registrere at det er en jevn tilgang
på nye medlemmer til forbundet, men det er ingen grunn
til å redusere innsatsen med hensyn til å motivere venner
og kollegaer til medlemskap.
Grunnbeløpet reguleres med 3,67 prosent fra 1.mai 2014 ,
fra 85 245 kroner til 88 370 kroner.

nr. 2 2014    9
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Nytt fra Statens Pensjonskasse  n

Dette er ektefellepensjon

Hvem får pensjon?
Medlemskapet i Statens pensjons-
kasse (SPK) gir i de fleste tilfeller
gjenlevende ektefelle/registrerte
partner rett til en månedlig pen-
sjon hvis medlemmet dør.
Ektefellepensjonen er en månedlig
ytelse som utbetales etter
medlemmets død. 

Vilkår
Du har rett til pensjon hvis
ektefellen din dør ett år eller mer
etter

•   ansettelsen i en stilling som ga
    rett til medlemskap i SPK
•  at ekteskapet ble inngått

Hvis du er skilt fra avdøde, må
noen tilleggskrav være oppfylt for
å få ektefellepensjon:
•   Avdøde må ha vært medlem 
    i SPK før skilsmissen. 
•   Ekteskapet må ha vart i minst
    10 år. 
•   Du må ha vært minst 45 år da
    dere ble skilt. 
•   Du må ikke ha giftet deg på nytt
    før din tidligere ektefelle døde. 
•   Du må ikke ha fraskrevet deg
    retten til ektefellepensjon. 

Når et medlem i Statens 
pensjonskasse dør kan gjen -
levende og fraskilte ektefelle
ha rett til etterlattepensjon.
Samboere har ikke rett til
ektefellepensjon i Statens
pensjonskasse.
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Hvis avdøde har vært gift flere
ganger, kan pensjonen bli delt i
forhold til hvor mange påbegynte
år hver enkelt var gift med
avdøde. Når en dør, vil den andre
få hele pensjonen. 

To ulike regelverk
Det er i dag to regelverk for be-
regning av ektefellepensjon:
Bruttoberegnet pensjon og netto-
beregnet pensjon. Avhengig av
hvilket av de to regelverkene den
etterlatte tilhører, blir pensjonen
regnet på to nokså ulike måter.
Hver enkelt må derfor finne ut
hvilket regelverk som er aktuelt i
eget tilfelle. Her er hovedreglene,
mer utfyllende informasjon finnes
på www.spk.no.

Bruttoberegnet ektefellepensjon
•   Etterlatte er født før 01.07.1950,
    og avdøde ektefelle var medlem
    i SPK før 01.07.2000.
•   Når gjenlevende ektefelle er
    født før 01.01.1955, og avdøde
    ble medlem av SPK første gang
    før 01.10.1976, og ekteskapet
    ble inngått før 01.01.2010. 
    Gjelder når dødsfallet skjedde
    01.02.2010 eller senere.

•   Kvinner som er blitt enker før
    01.02.2010 etter menn med
    medlemskap før 01.10.1976.
•   Andre gjenlevende ektefeller
    enn kvinner (menn og
    homofile/lesbiske) etter
    punktet ovenfor, hvor avdøde
    hadde medlemskap før
    01.10.1976, og dødsfallet
    skjedde mellom 01.01.1994 og
    01.02.2010. 

Bruttoberegnet ektefellepensjon
utgjør 60 prosent av alderspen-
sjonen avdøde hadde eller ville
fått hvis han jobbet fram til alder-
grensen for stillingen. Pensjonen
vil i de fleste tilfeller bli inntekts-
prøvd og samordnet med pensjon
fra folketrygden.

Ikke behovsprøvd brutto
ektefellepensjon
Det er ikke alle brutto
ektefellepensjoner som skal inn-
tektsprøves. Brutto ektefellepen-
sjoner hvor avdøde ble medlem
før 1.10.1976, skal ikke inntekts-
prøves i følgende tilfeller:
•   Enker etter mannlige med -
    lemmer når gjenlevende var
    født før 1.7.1950. Det samme
    gjelder for enkemenn etter 

    kvinnelige medlemmer og
    enker/enkemenn etter
    medlemmer av samme kjønn
    for opptjening fra og med
    1.1.1994.
•   Enker etter mannlige 
    medlemmer når gjenlevende 
    ektefelle er født før 1.1.1955, 
    hvor ekteskapet er inngått før 
    1.1.2010 og hvor medlem dør 
    1.2.2010 eller senere. Det 
    samme gjelder for enkemenn 
    etter kvinnelige medlemmer og 
    enker/enkemenn etter 
    medlemmer av samme kjønn 
    for opptjening fra og med 
    1.1.1994.

Behovsprøvd brutto
ektefellepensjon
Dersom du har både egen alders-
eller uførepensjon og arbeidsinn-
tekt, blir ektefellepensjonen først
redusert på grunn av egen pen-
sjon og deretter redusert på grunn
av arbeidsinntekten. Til slutt skal
begge pensjonene samordnes med
eventuelle ytelser fra folketrygden.

Hvis du har en egen uføre-, av-
talefestet- (AFP) eller alderspen-
sjon, vil dette påvirke
ektefellepensjonen din.

Ektefellepensjonen blir da ikke ut-
betalt med et større beløp enn at
samlet pensjon utgjør 60 prosent
av summen av din egen uføre-
eller alderspensjon og den alders-
pensjonen din avdøde ektefelle
hadde eller ville ha fått.

Hvis du har en årlig arbeidsinn-
tekt som er høyere enn et halvt
grunnbeløp i folketrygden, vil
SPK redusere ektefellepensjonen
med 40 prosent av beløpet som
overstiger et halvt grunnbeløp. Du
bør også være klar over at for-
ventet arbeidsinntekt kan påvirke
ektefellepensjonen frem til du er
67 år. Etter 67 år er det bare
faktisk inntekt som påvirker pen-
sjonen. 

Hvis du både har en årlig
arbeidsinntekt som er høyere enn
et halvt grunnbeløp, og en egen
opptjent tjenestepensjon, gjør vi
først fradrag for tjenestepen-
sjonen og deretter for arbeidsinn-
tekten. 

Nettoberegnet ektefellepensjon 
Alle andre grupper enn det

som er forklart under
kulepunktene om brutto
ektefellepensjon, får en netto-
beregnet ektefellepensjon.

Størrelsen på pensjonen
Nettoberegnet ektefellepensjon
utgjør 9 prosent av det pensjons-
grunnlaget det avdøde
medlemmet hadde eller ville ha
fått som alderspensjonist.
Ektefellepensjonen vil forholds-
messig reduseres med avdødes
opptjening. Den blir ikke redusert
med inntekt eller samordnet med
folketrygdens ytelser.

Søknadsprosessen
Du trenger ikke å søke om verken
ektefelle- eller barnepensjon hvis
avdøde fortsatt var i jobb eller var
pensjonist. Hvis avdøde var
medlem hos SPK, mottar vi auto-
matisk melding om dødsfallet fra
arbeidsgiveren eller NAV.

Hvis avdøde hadde et tidligere
medlemskap i SPK på tre år eller
mer, er det viktig at dere som
etterlatte selv tar kontakt med oss.

I NAV må gjenlevende selv
søke om gjenlevendepensjon.
Dersom avdøde hadde pensjon i
NAV og gjenlevende har pensjon,
vil NAV automatisk øke grunn-
pensjonens størrelse i
gjenlevendes pensjon. Deretter
sender NAV ut søknadsskjema.

Dette må gjenlevende fylle ut og
sende i retur til NAV.

Dersom avdøde ikke hadde
pensjon fra NAV, vil NAV sende
ut brev til gjenlevende med
søknadsskjema. Husk at samboere
kan ha rett til gjenlevendepensjon
i NAV.

Vi presiserer at det er viktig å
søke så fort som mulig fordi NAV
ved forsinket søknad kun går 3
måneder tilbake i tid.
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Medlemsfordeler 
i Forsvarets 
seniorforbund                    
Tidligere har FSF inngått avtaler med følgende
leverandører, og oversikt finnes tilgjengelig under For-
svarets seniorforbunds WEB- side Medlemsfordeler:

• Expert reiser AS,
turorganisator og reiseoperatør
• Activ Travel,
turorganisator og reiseoperatør      
• Aksess & Daylight AS,
profileringsartikler mm. 

FSF etablerte i 2014 en arbeidsgruppen som har
gjennomført 2 møter i 2014 og diskutert aktuelle tje-
nesteområder og jobbet med å identifisere mulige
leverandører som kunne være aktuelle å inngå rabatt-
avtaler med.

1. Status:
I tillegg til eksisterende avtaler har FSF i perioden
april –mai 2014 inngått nye medlemsfordelsavtaler
som gir FSFs medlemmer rabatter når en bestiller tje-
nester innen byggevarer, reise, overnatting,
hjemmeservice og abonnement på tidsskrifter. 

2. Følgende nye avtalepartnere er etablert eller er
under etablering:

Dag Aasbø Travel
Tilbyr egne gruppereiser etter brukerens ønsker i hele
Europa samt et stort utvalg av åpne påmeldingsturer i
flere verdensdeler. Avtalen er iverksatt og finnes på
FSF WEB- side Medlemsfordeler

Nordic Choice Commercial Services AS  
(NCCS) Hotellavtale
Avtalen omfatter priser for privat overnatting,
kurs/konferanser og dagpakker. 

FSF medlemmer får egen avtalt rabatt på Nordic
Choice Commercial Services AS- hotellenes ordinære
prisnivå. Rabattsatsen er 10%. 

FSF medlemmene får en høyere rabatt på alle
Clarion Collection hotellene – 12%.

Nordic Choice har ca 170 hoteller av forskjellig
kategori i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum.
Clarion Collection har ca 40 hoteller i Norge, Sverige
og Baltikum.

NCCS vil tilby FSF sine medlemmer avtalt rabatt-
sats ved bestilling på www.choice.no , via Kun-
deservice  telefon eller samarbeidende reisebyrå.

Avtalen forutsettes å være ferdigstilt og iverksatt fra
ultimo mai og informasjon blir tilgjengelig under FSF
WEB side Medlemsfordeler.

CityMaid Hjemmeservice AS
FSF har valgt CityMaid Hjemmeservice AS som for-
etrukne leverandør av renholdstjenester i Sør-Norge.

Arbeidstilsynet har godkjent CityMaid som en of-
fentlig godkjent renholds virksomhet. Dette
innebærer at de som selskap er medlem av arbeids-
giverorganisasjonen Virke, og har tariff for sine an-
satte i henhold til Renholds overenskomsten mellom
Virke og NAF.

Tjenesten kan bestilles ved å ta direkte kontakt med
CityMaid Hjemmeservice AS i følgende geografiske
områder:

• Oslo Nord, Akershus (nord, syd, og øst) og Østfold
• Oslo Vest, Akershus (vest) og Drammen
• Bergen m/omegn
• Stavanger m/omegn
• Trondheim m/omegn

Detaljer om fordeler en har som FSF medlem ved å
benytte CityMaid og oversikt over telefonnummer for
bestilling av tjenester finnes under FSF WEB- side
Medlemsfordeler. Tjenesten er aktiv fra primo mai.

Abonnement på magasinet Kapital
Ved å bestille 1 eller 2 års abonnement av Magasinet
Kapital fra Hegnar Media AS vil en som FSF medlem
få 50% avslag på ordinær pris.  Tilbudet er aktivisert
ultimo mai, og videre detaljer for bestilling og pris
finnes under FSF WEB -side Medlemsfordeler.

Montér
Avtalen som FSF Øvre Romerike i sin tid etablerte
med Montér på byggevareartikler er nå utvidet til å
omfatte alle FSFs medlemmer. Medlemskap må kunne
dokumenteres.  Avtalen vil omfatter alle Montérs ut-
salg i Norge. Det gjenstår kun en formell underskrift,
og avtalen forventes å være aktiv ultimo mai.

Etter hvert som avtalene blir aktivisert og tjenes-
tene/varene er tilgjengelig vil detaljer og informasjon
om hvordan en bestiller disse være å finne under
oversikten Medlemsfordeler på 
www.forsvaretsseniorforbund.no 
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Mandag 12 mai 2014
0900-1200    Registrering/innsjekk av
                       deltakere m/ledsagere

1200-1300    Lunsj

1300-1310    Velkommen,
                       ved Rica Hotel Hamar

1310-1315    Leder FSF ønsker velkommen 

1315-1345    Lokalt kulturelt innslag 
                       ved Tor Karset 

1345-1400    Reserve/pause

1400-1500    Statssekr. Astrid Nøklebye 
                       Heiberg. Foredrag/spørsmål

1500-1800    Regionvise møter

1900               Middag

FSFs lEDERKONFERANSE  HAMAR   12-14 MAI 2014
«Lederkonferansen 2014 skal sette
fokus på implementeringen av LM -
vedtaket fra 2011 om FSF som
medlemsorganisasjon, samt drift av for-
bundets lokale avdelinger. Konferansen
skal belyse hva FSF lokalt og sentralt
gjør for sine medlemmer, samt hvordan
ivareta deres interesser i samfunnet».

Landsstyrevedtak FSF.

»
Slik opplevde Øvre Romerike 
medlemstilgangen i begynnelse av året.
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Tirsdag 13 mai 2014
0700-0830    Frokost

0830-0900    Leder FSF, «Utfordringer og satsnings-
                       områder» (sentral drift, hvordan det 
                       jobbes sentralt med oppgaver som
                       kommer medlemmene til gode)

0910-0930    Leder FSF Midt Troms, 
                       Per Ivar Klingenberg,  
                       «daglig drift, utfordringer og 
                       erfaringer» 

0940-1000    Leder FSF Øvre Romerike, 
                       Arne Bigseth, 
                       «daglig drift, utfordringer og 
                       erfaringer»

1000-1030    Kaffepause og evt. frukt

1030-1200    Spørsmål/Diskusjon på aktuelle temaer
                       som har vært framme i orienteringene  

1200-1300    Lunsj

1300-1345    Innlegg (10 min hver) fra ordførere fra
                       Hamar (Morten Aspeli), Elverum 
                       (Erik Hanstad) og Åmodt (Espen
                       Andre Kristiansen). 
                       Utfordre ordførere på hvordan deres
                       kommune ivaretar seniorene og 
                       forbereder seg på 
                       «Morgendagens omsorg»  
                       Ref Meld.St. 29 (2012-2013)
                       melding til Stortinget .

1345-1400    Pause/reserve

1400-1430    Spørsmål/Diskusjon  (m/panel)

1430-1445    Kaffepause og evt. frukt

1445-1545    Frivillighetsarbeid v/ Bjørn Ruud, 
                       Frivillighetsleder

1545-1700    Kadm Ketil Olsen FST/ORG,  
                       «Forsvarets status og utfordringer» 
                       (inkl oppfølgingsspørsmål)

1900               Fellesmiddag  (eget rom for middagen) 

Onsdag  14 mai 2014
0730-0830   Frokost

0830-0930    Orientering om aktuelle seniorpolitiske
                       saker v/ Karl O Bogevold   

0930-1000    Spørsmålsrunde 

1000-1030    Kaffepause og utsjekk fra rom

1030-1045    FSF WEB-sider  v/ Knut Dalen

1045-1100    Medlemsregistrering og kontingent, 
                       Rapportering v/ Svein R Haugen

1100-1130    Spørsmål/Diskusjon

1130-1200    Reserve og Avslutning, leder FSF

1200-1300    Lunsj

1300 ----        Avreise 

Tog fra Hamar stasjon til Gardermoen airport, kl
1303,  kl 13

Astrid Nøklebye Heiberg holdt et inspirerende og tankevekkende
innlegg.

Per Ivar Klingenberg leder FSF Midt-Troms fortalte om sine 
erfaringer med å lede en lokalavdeling.

Bjørn Ruud ga oss en innsikt i betydning av og råd og vink i
forhold til frivillinhetsarbeid.

Kontreadmiral Ketil Olsen ga oss et utfyllende bilde av For-
svarets status og utfordringer.

Engasjert debatt med ordføreren i Elverum Erik Hanstad og ord-
føreren i Åmot Espen Andre Kristiansen.

Ordstyrer Arne Druglimo ledet konferansen med humor, dikt og
en profesjonell hånd. Temaene som var på dagsorden var både til engasjement og ettertanke.
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I Handlingsplanen for eldreom -
sorg, St.mel.50 av 1996-97, var ett
av målene at alle med langvarig
opphold i institusjon og som
ønsker det, skulle få enerom.
Videre har vi forskrift av 2013 som
følger opp med at alle eldre som
bor på helseinstitusjon skal tilbys
enerom, for at alle skal få en verdig
eldreomsorg.

Nå er det i stasbudsjettet for
2014 vedtatt å innføre redusert
egenbetaling , dvs et fribeløp på
35.000 kr.,for personer som på
langtidsopphold blir lagt på dob-
beltrom mot sin vilje. 

Vår avdeling finner det uhørt å
komme med et slikt forslag, og
stiller oss meget negativ til dette.
Med den forventede ”eldrebølgen”
som etter hvert kommer til å føre
behov for økte pleieplasser (lang-
tidsopphold), er det betenkelig at
den sittende regjering har en slik
defensiv holdning. Det og «kjøpe
seg fri» fra  forpliktelsene til å gi
oss eldre en verdig alderdom og
avslutning på livet ved ikke å gi oss
enkeltrom i denne fasen, er å  ta fra

oss valgmuligheten som de
sittende regjeringspartier hevder
enkeltindividet skal ha.

Vi er enige i at seniorpolitikken
har utfordringer. Signalene om at
flere og flere av landets innbyggere
blir eldre og eldre har vært å lese i
media i flere tiår. Både nåværende
og tidligere regjering har over
mange år visst at eldrebølgen ville
komme. Da er det opprørende at
verken regjeringspartiene eller de
som sitter/har sittet i opposisjon
har fremmet forslag om flere in-
stitusjoner. Gruppen av befolk-
ningen som i dag finnes på
institusjoner har arbeidet et langt
liv, betalt skatt og trygdeavgifter,
og så er det disse menneskene man
nå skal plasseres på dobbeltrom
mot sin vilje. Eier ikke politikerne
skam i livet som kommer med et
slikt forslag!

Det å ta fra oss lovbestemte
rettigheter er ikke riktig vei å gå.
Norge har milliarder av kroner «på
bok»! Noen av disse kan brukes til
å styrke eldreomsorgen ved å øre-
merke midler til kommunene, og

til å få folk i 100% stilling for å
drifte dette. Tiltenkt fribeløp på
35.000 kr pr. person kan på sikt bli
en stor utgiftspost, og kan brukes i
eldreomsorgen. Det vil heller ikke
fremme anstrengelsen for å finne
løsninger på hvordan man skal
skaffe nok enkeltrom, så da kan
dette heller bli «en sovepute».  

Fengslene i Norge er flotte og vel
utstyrt. Her får hver fange enerom.
Spørsmålet er om de eldre i Norge
skal ha det dårligere enn de som
sitter i fengsel!!

Gullborg Holm Lachmann (sign)
Leder FSF avdeling Horten

Kommentarer til
Høringsbrev
Forslag til endringer i forskrift 2011-12-16-1349 om egenandel for kommunal helse og 
omsorgstjenester”.
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Møte med
Finansminister Siv Jensen
Den 25. mars hadde Forsvarets
seniorforbund og Seniorenes
fellesorganisasjon et møte med vår
finansminister Siv Jensen.

Følgende saker ble tatt opp:
1. Økning av Trygdeavgiften i
2011-urimelig forskjellsbehandling
mellom lønnsmottaker og pen-
sjonister.
2. Differensiering av minstefra-

draget for lønnsinntekt og pen-
sjonistinntekt- urimelig forskjells-
behandling.
3. Endring av bosted gjennom
vedtak om langtidsopphold i kom-
munal institusjon.
4. Grunnpensjon for gifte/
samboende- urimelig reduksjon.
5. Endring av regler for formuesbe-
skatning og arveavgiften- positivt.

Møtet ble holdt i en meget god
tone, selv om det forståelig nok
ikke ble gitt lovnader. Våre syns-
punkter ble notert og vi fikk
lovnader om at det som er tatt opp
vil bli tatt med i videre
vurderinger.

Forsvarets seniorforbund takker
for et konstruktivt og godt møte. 
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I sin innledning kunne Wenche
Frogn Sellæg fortelle at dette rådet
var det 11. i rekken, men at det
var verd å merke seg at ansvaret
for utnevningen av medlemmer til
rådet nå er flyttet fra Arbeids- og
sosialdepartementet til Helse- og
omsorgsdepartementet. Rådet har
ikke lengre et eget sekretariat,
men var lovet tilgang på
nødvendige administrative res-
surser. Statens seniorråd er selv-
stendig og uavhengig, men er et
rådgivende organ i sin funksjon,
og skal legge vekt på forhold som
angår en sunn og aktiv aldring.
Rådet skal bidra i vår felles for-
pliktelse til å endre synet på
seniorers plass i arbeids- og

samfunnslivet.
I sitt foredrag drøftet rådets

leder hovedpunktene i mandatet,
og ga eksempler på områder som
rådet spesielt vil følge opp
(Mandatet er i sin helhet gjengitt i
MK 1/14). 

Frogn Sellæg var særlig opp-
tatt av rådets nøytrale rolle, og at
det var nødvendig å framskaffe
mer kunnskap og faktaopplys-
ninger bak de prognoser som
legges fram, blant annet om be-
folkningsutviklingen, og bære-
kraftige pensjoner.  Hun drøftet
også Forskningsrådets rolle i
denne relasjonen.

Videre ga hun uttrykk for at
aldersgrenser i arbeidslivet er en

foreldet ordning, og at Norge må
få på plass en egen lov mot dis-
kriminering utenfor arbeidslivet.
Her er det utredninger på gang,
og det er viktig at loven får en
universell utforming og dekker
alle områder. 

Avslutningsvis hevdet Wenche
Frogn Sellæg at det er en myte at
eldre tar arbeidsplassene fra de
yngre. Så langt er det ikke lagt
fram noen form for dokumenta-
sjon som understøtter en slik på-
stand.

Til slutt orientert hun om
rådets arbeidsform og under-
streket at det absolutt ikke er
nødvendig med full enighet i alle
saker som tas opp. Det vil bli av-

stemminger med flertall og
mindretall. Hun ønsket også å
legge opp til at deler av møtene i
rådet skulle være åpen for or-
ganisasjonene. 

Hun avslutt et med å opp-
fordre seniorene om å være ak-
tive i samfunnsdebatten. 

Flere takket for et interessant
foredrag, og hadde kommentarer
og spørsmål til foredrags-
holderen. Leder Sf takket til
slutt, og ønsket lykke til med
arbeidet i Statens seniorråd.

Etter en velsmakende lunsj i
OMS var det tid for årets
Repmøte;

Konstituering og godkjenning
av innkalling og saksliste gikk
greit. Likeledes gjennomgang av
beretning og regnskap. Som sak
4 ble søknad om medlemskap fra
AVINOR Seniorforening (ASF)
behandlet. Styret la fram en
positiv innstilling og ASF ble
enstemmig ønsket velkommen
som nytt medlem i SF.
Fastsetting av kontingent og

budsjett for 2014 ble også ens-
temmig godkjent, og det var
ingen endringsforslag til
strategidokumentet. Siden leder
og kasserer er valgt for to år til
2015, var det ingen som var på
valg denne gangen. Leder takket
for fremmøtet, og ønsket ASF
velkommen som nytt medlem.
Leder i ASF takket til slutt for at
foreningen nå var opptatt som
medlem i Sf, og så fram til et
godt samarbeid.

Av andre saker tas med at Sf
har i brev til Statsråd Jan Tore
Sanner i kommunal- og
moderniseringsdepartementet,
bedt om et møte for å utdype
vårt syn i følgende saker: 

- Opplæringsmidler til den
digitale verden

- Reservasjonsretten ifm inn-
føring av Digi-post og Altinn

- Pensjonsordninger i staten
må ikke bli et tariffspørsmål

- Kommuneøkonomi og eldre-
omsorg (samhandlingsreformens
utfordringer)

- Kommunesammenslåing -
ulemper og fordeler med større
enheter for våre medlems-
grupper.

Svar er mottatt fra
departementet om at en innkal-
ling vil komme så snart det kan
innpasses i statsrådens kalender. 

Vider er det sendt brev til fire
av komiteene på Stortinget med
anmodning om et snarlig møte.
Til nå er det mottatt svar fra to
komiteer som begge sier at det er
først når komiteen har konkrete
saker til behandling at det gis
anledning til å møte berørte or-
ganisasjoner, og at møter på
generelt grunnlag ikke er iht
Stortingets forretningsorden. Vel
- så vet vi det.

Jeg øsker dere alle en god
sommer.

Arild Kristensen
Leder Seniorenes 
fellesorganisasjon

AVINOR 
Seniorforening (ASF) 
nytt medlem i Seniorenes 
fellesorganisasjon (Sf).

Sf er nå inne i sitt fjerde driftsår siden etableringen i nov 2010. Den 29. april gjennomførte or-
ganisasjonen sitt fjerde ordinære Representantskapsmøte (Repmøte), og som i 2013 ble det holdt
i Oslo Militære Samfund (OMS).  Det har blitt tradisjon å ha et informasjon /diskusjons-møte i for-
kant, og i år var leder i Statens seniorråd, Wenche Frogn Sellæg invitert til å gi en orientering.
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Folk og Forsvar er navnet på en
paraplyorganisasjon, som for øye-
blikket teller 69 store og små
medlemsorganisasjoner. Dette
gjør oss til en av de største
paraplyorganisasjonene i Norge.
Alle våre medlemsorganisasjoner
er landsomfattende og har en
positiv grunnholdning til å ha et
militært forsvar i Norge. Ellers er
de ganske ulike, og de dekker et
bredt spekter av det norske or-
ganisasjonslivet. De største or-
ganisasjonene er LO, NHO og
Norges Idrettsforbund. Vi er også
veldig glade for å ha Forsvarets
Seniorforbund i medlemsmassen
vår!

Organisasjonen ble opprinnelig
foreslått opprettet av Forsvars-
kommisjonen av 1946, under led-
else av Trygve Bratteli. Det var
mye nytt som skulle på plass
innen norsk forsvars- og sikker-
hetspolitikk, og det var viktig å
finne gode informasjonskanaler ut
til folket. En tverrpolitisk
sammenslutning av landets or-
ganisasjoner, som kunne infor-
mere bredt om norsk forsvars- og
sikkerhetspolitikk, så ut til å være
en god løsning. Dette forslaget
fikk Stortingets støtte i 1950, og
den 26. februar i 1951 ble or-
ganisasjonen stiftet. Da møttes re-

presentanter fra hele det politiske
Norge, Forsvaret og et hundretalls
ulike organisasjoner, i Oslo
Handelstands lokaler. Begiv-
enheten ble behørig dekket, og var
blant annet på forsiden av Aften-
posten to dager på rad. Siden den
gang har organisasjonen utviklet
seg mye, men behovet for faktain-
formasjon om sikkerhetspolitikk
er nok ikke mindre den dag i dag.

For det er faktaformidling som
er hovedoppgaven til Folk og For-
svar. Organisasjonen tar ikke egne
standpunkt i enkeltsaker, enten
det dreier seg om lokalisering av
kampflybaser eller deltagelse i
ulike internasjonale operasjoner.
Det hadde vel heller ikke vært så
enkelt å få til, siden våre
medlemsorganisasjoner neppe er
enige om alt. Vi har det nedfelt i
vedtektene våre at Folk og Forsvar
skal informere om den forsvars-
og sikkerhetspolitikk som det til
enhver tid sittende Storting
fastsetter. Vi er partipolitisk
nøytrale, og har heller ikke po-
litiske partier som medlemmer. Vi
er imidlertid åpne for partienes
kvinne- og ungdomsgrupper. Det
ble nok gjort i sin tid for å øke in-
teressen for disse temaene hos
nettopp diss gruppene.

Og ungdom fortsetter å være

kanskje den viktigste målgruppen
for Folk og Forsvars arbeide. I
løpet av et år har vi 8-10 000
deltakere på et av våre ar-
rangementer rundt om i landet,
og de aller fleste av disse er ung-
dom mellom 15 og 20 år. I tillegg
inviteres jevnlig medlemmer av
våre mange medlemsorganisa-
sjoner til ulike arrangement, i til-
legg til representanter fra f.eks.
politi, forsvar og embetsverk. Å
delta på en studietur i regi av Folk
og Forsvar, kan også være god
nettverksbygging! 

Mellom studieturer, kon-
feranser, foredrag og rollespill, er
det mulig å tegne et gratis abon-
nement på bladet vårt. Det
kommer ut 5 ganger i året, og om-
handler ulike temaer innenfor for-
svar, samfunnssikkerhet og
utenrikspolitikk. Vi stiller også
gjerne med foredrag på møter i
lokale ledd av medlemsorganisa-
sjonene våre. Vi dekker de fleste
temaer inne beredskap, samfunns-
sikkerhet, forsvars- og sikkerhets-
politikk, og kan også ta for oss
ulike aktuelle konflikter. Dette er
kostnadsfritt for dere, så bruk oss
gjerne!

Monica K. Mattsson Kämpe,
generalsekretær i Folk og Forsvar

Kanskje har du sett logoen vår på en invitasjon til en konferanse eller en studietur. Kanskje har du
barn eller barnebarn, som har fått noen kroner i reise støtte til en skoletur. Eller kanskje har du
bladd litt i bladet vårt, som også heter Folk og Forsvar. Men hva er egentlig Folk og Forsvar?

Folk og Forsvar, hva er det?
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Forbundet for alle seniorer som har eller har hatt tilknytning til Forsvaret

FORSVARETS  SENIORFORBUND  |  lOKAlE  AVDElINGER

FSF - Alta
Leder Leif Jansen
Myrbakken 12
9510  Alta
78435545   95057765
alta@fsforb.no 

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

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

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

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

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

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

FSF - Fredrikstad
Leder Odd M Andersen
Runeveien 7
1639 Gamle Frstad
69347465   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
Postboks 60
9481 Harstad
harstad@fsforb.no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FSF - Ringerike/Hole
Leder 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 - 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 - 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 15 .05. 2014

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

FORSVARETS  SENIORFORBUND

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

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

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

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

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

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

n Motivere avdelingene til samlet
profilering  og rekruttering 

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

VÅRE OPPGAVER

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

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

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

HVA GJØRE FOR DEG?

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

n Tilgang til å benytte forsvarets avtaler på 
hotell og leiebil 

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

n Tilgang til utstyrte kontorfasiliteter for for
bund og lokale avdelinger, stillet til disposisjon
fra Forsvaret 

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

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

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

DETTE HAR VI OPPNÅDD

Forsvarets seniorforbund har i mer enn 25 år stått vakt 
om våre opparbeidede rettigheter, og realverdien av våre pensjoner.

Støtt vårt arbeid gjennom medlemkap!
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