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Advent er tiden for forberedelser. 
Vi gjør ganske mye for å få best mu-
lig ramme omkring de få timene 
som danner julens midtpunkt. Ja, så 
mye at det kan bli mer enn nok av 
det gode. Ordet advent stammer fra 
latinske «komme». Julen kommer. 
Kristus kommer. Framtida kommer.
Jeg kjenner på mindre forventning 
fram mot jula nå enn jeg gjorde 
tidligere. Det liker jeg ikke. For å få 
tak i noe av den gode forventning, 
må jeg se på de små barn.

Mange barn gruer seg til jul – 
dessverre er det slik av forskjellige 
grunner. Men mange barn er også 
eksperter på forventning. De har 
evnen til å vente på en glede med 
glede så de får vondt i magen. For-
ventning til bursdagen, til jul, til 
en reise. Usensurert kan barn vise 
sin glede. Det skal temmelig mange 
skuffelser til for å frata et barn for-
ventningen. 

Da vi fikk vårt første barn var vi 
yre av forventning. Det å se magen 
vokse og huden glatte seg som over 
en tromme, skapte en enorm glede 
fordi vi ventet på en glede. Å legge 
hånden på riktig sted og kjenne 

barnets bevegelser, var enormt.  
Det var glede. Det var forventning. 
Og det var litt bekymring – for tenk 
om? Det var livet som skapte for-
ventningen. Det var lyden av liv,  
det å kjenne fysisk på livet som 
gjorde det så stort. 

Advent vil oss noe. Det er en grunn 
til at vi tenner lys, forbereder oss 
på alle måter. I adventstiden kan 
vi høre liv. Vi kan kjenne at liv 
beveger seg. Vi kommer nærmere 
hverandre. Vi blir mer gavmilde. Vi 
sender hverandre flere gode ønsker. 
Vi åpner opp for mer av det men-
neskelige i oss. Advent handler om 
det som kommer. Julen handler 
om livet. Den handler om han som 
ga oss livet. «Han som talte og det 
skjedde. Han som bød og det sto 
der». Jeg tror lengselen hører til 
selve livet. For alt som lever vender 
blikket framover, mot fremtiden. 
Et grunnmotiv i advent er vandrer-
motiver. Når vi vandrer må vi finne 
kilder underveis. Hvis ikke, tørker 
vi inn. Vårt forhold til Gud er som 
vandrerens forhold til kilden. «For 
hos deg er livets kilde, i ditt lys ser 
vi lys». Salme 36,10. Advent og jul 
vil oss noe.

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. 

Atter et år går mot slutten, et år som for 
enkelte har bragt mye glede, for andre 
triste nyheter og sorg. Vi har etter Stor-
tingsvalget fått, ikke uventet, borgerlig 
flertall på Tinget, med en blå mindre-
tallsregjering med to borgerlige støt-
tepartier. Vi venter oss mye av den nye 
regjeringen og har allerede sendt brev 
til den nye Arbeids- og sosialministeren 
om et snarlig møte. Vi er alle klar over at 
det å være i opposisjon og komme med 
lovnader kontra det å sitte i posisjon og 
gjennomføre løftene er ikke alltid like 
enkelt for en regjering. Vi får håpe at vi 
som pensjonister får vår relative andel av 
velferdsutviklingen. Forsvarets senior- 
forbund skal alltid være en aktiv pådriver 
for å kjempe for pensjonistenes krav og 
rettigheter.  Det er med stor glede For-
svarets seniorforbund ønsker den nye 
Forsvarsministeren, Ine Eriksen Søreide 
velkommen i en viktig og krevende stil-
ling. Likeledes gratuleres admiral Haa-
kon Bruun-Hanssen med utnevnelsen 
som ny Forsvarssjef. Forbundet ønsker 
begge all lykke i de ny embetene og ser 
frem til at det gode og konstruktive sam-
arbeidet fortsetter.  Forsvarets seniorfor-
bunds Medlemskontakt utgis fire ganger 
i året. Tilbakemeldingene på bladets 
innhold er konstruktive og positive og 
det er selvfølgelig meget hyggelig.Det vi 
hører er at vi har stoff som er interessant 
faglig for våre medlemmer, at det er opp-
lysende om problemstillinger som opptar 
enkelte eller mange, samtidig som man 
finner mer historisk og lettere stoff.

Det å lage et blad av denne størrelse og 
innhold er ressurskrevende både tids-
messig, men ikke minst økonomisk. Jeg 
har ved denne utgaven, av økonomiske 
grunner, valgt å lage et Medlemskontakt 
med færre sider enn vanlig og som bare 
utgis til medlemmer av Forsvarets  
seniorforbund. Økonomien i Forbundet 
er relativt god, men vi har over flere år 
brukt noe mer enn inntektene. Alle for-
står at vi ikke kan fortsette slik og grep 
må tas slik at de årlige budsjetter holdes.

Jeg ønske å legge om utgivelsene av  
bladet slik at det kun gis til medlem-
mer, har et omfang på 32 sider og med 

et «rekrutteringsnummer» en gang i 
året som sendes alle ansatte i Forsvaret 
samt alle forsvarets pensjonister. Med 
disse grep vil de økonomiske kostnadene 
kunne reduseres med om lag 1/3, og 
for forbundet er det mye penger. Den 
teknologiske utviklingen går raskt og 
det er ikke utenkelig at Medlemskontakt 
i fremtiden i større grad enn i dag vil 
leses på nettet og ikke komme som blad 
i postkassen. Dette må bli et individuelt 
ønske siden mange absolutt vil ha bladet 
i papir. Fra Forbundets side er vi nå i ferd 
med å få en mer oppdatert Web-side, 
hvor relevant informasjon legges ut til 
nytte og bruk for avdelingene, og ikke 
minst lederne.Vi håper Web-siden kan 
bli et godt og nyttig hjelpemiddel. For-
bundet har engasjert seg for å se hvilke 
muligheter vi har for å kunne tilby da-
takurs for våre medlemmer, slik at flere 
kan ta i bruk de muligheter bruken av 
internett gir. Målsettingen er at en større 
del av FSFs medlemmer skal bli aktive 
brukere av våre Web-sider. Det oppfor-
dres til aktivisering av lokale Web-sider 
under FSF Web-side, hos de avdelinger 
som ikke har tatt i bruk denne mulig-
heten. Forbundets sekretariat vil være 
behjelpelig med å få dette til. Forsvarets 
seniorforbund gjennomførte møte med 
Forsvarsstaben 8 november for å gå gjen-
nom Forsvarets støtte til forbundet. Det 
var et meget positivt møte hvor vi har 
en felles forståelse for utfordringene og 
støtten gir.

Jeg vil takke alle tillitsvalgt og medlem-
mer av forbundet som har stått på i «tje-
neste» for forbundet for den innsatsen 
som er nedlagt. Intet i denne verden 
kommer gratis, uten frivillig engasjement 
og innsats ville ikke Forsvarets senior-
forbund hatt den landsomfattende orga-
nisasjonen som vi i dag har. Uten denne 
innsatsen ville ikke alle våre medlemmer 
hatt det tilbudet de i dag har. Takk for 
innsatsen og herved ønskes dere alle
En riktig god jul og et og et godt nytt år.

ADVENT OG JUL VIL OSS NOE

ÅRET 2013 
ER SNART OVER
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CV – ny statsråd Ine Eriksen Søreide

Utdanning:
Cand. jur. fra Universitetet i Tromsø (2007)

Politiske verv:
16.10.2013: Forsvarsminister
2009–2013:  Stortingsrepresentant, leder av Stortingets utenriks-  

og forsvarskomité
2009–2013:  Leder av Den utvidede utenriks- og forsvarskomité 

(DUUFK)
2009–2013:  Leder av Stortingets Europautvalg
2005–2009:  Stortingsrepresentant, leder av Stortingets kirke-,  

utdannings- og forskningskomité
2001–2005: Stortingsrepresentant, medlem av Stortingets kirke-,  

utdannings- og forskningskomité

Verv i Høyre: 
2000–           Medlem av Høyres sentralstyre
2000–2004:  Leder av Unge Høyres landsforbund
1996–2000: Medlem av Unge Høyres sentralstyre

Øvrig:
2009:  Delegat på FNs 63. generalforsamling
2010:  Forsvarets Høgskole, informasjonskurset

Kjære forsvarsvenner,
Et eller annet sted, i Norge eller i en operasjon ute, går en norsk 
soldat på vakt når du leser dette. Hver dag jobber kvinner og 
menn på fartøyer, i verkstedhallene, ute i felt og på kontorer lan-
det over for at Norge skal få et best mulig forsvar. Man sier ofte at 
personellet er Forsvarets viktigste ressurs. Man sier det ofte fordi 
det er riktig. Forsvarsevnen, og -viljen, bygger først og fremst på 
de menneskene som er del av, eller har vært del av, Forsvaret.

Jeg har reist mye i Forsvaret og møtt de menneskene som gjør 
jobben og løser oppdraget – og det gjør de på en utmerket måte. 
Det er viktig for meg som forsvarsminister å se hva som fungerer 
godt, og hva som kan forbedres. Jeg mener at utfordringer også 
må opp på bordet for å kunne løses, og jeg både ønsker og for-
venter realisme og ærlig kommunikasjon. Regjeringen vil utvikle 
et sterkt og moderne forsvar. Forsvaret skal ha evne til å løse sine 
nasjonale oppgaver, og til å bidra effektivt sammen med andre i 
internasjonale operasjoner. Vi vil føre en realistisk forsvarspoli-
tikk. Det skal være god balanse mellom bevilgninger, struktur og 
oppgaver.

Jeg er glad for at dere er gode ambassadører for Forsvaret.  
Takk for den innsatsen dere har gjort og fortsatt gjør!   
Jeg ønsker dere en riktig god jul og et fredelig nytt år.

Med beste hilsen
Ine Eriksen Søreide, 
forsvarsminister.

Ine Eriksen Søreide 
(foto: Torgeir Haugaard, FMS)

Statsråd Ine Eriksen Søreide med statssekretær Øystein Bø (til venstre) og politisk 
rådgiver Audun Halvorsen (til høyre). (Foto: Asgeir Spange Brekke, FD)
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MILITÆR UTDANNING (FRA BEFALSKOLE)

2003   Totalforsvarskurset, Forsvarets Høgskole
1998–1999 Instituut Defencie Leergangen, Stabsskole 2, Nederland
1995 Stabsskolen del 1
1991 Ubåt sjefskurs
1983–1987 Sjøkrigsskolen
1980 Befalskurs KNM Harald Haarfagre

DEKORASJONER

2013 Forsvarets hederskors
2011 Det frivillige Skyttervesens hederstegn
2011 The Legion of Merit, USA, Kommandør
2010 Forsvarsmedaljen med stjerne
2009 Forsvarsmedaljen med laurbærgren
2009 Republikken Italias fortjenesteorden, Storoffiser
1982 Forsvarets vernedyktighetsmedalje  – Sjøforsvaret

BIO / BESKRIVELSE

Admiral Haakon Bruun-Hanssen er gift med Hege.  
Sammen har de to barn.

Kjære forsvarsvenner,
Et begivenhetsrikt år går mot slutten og vi nærmer oss jul. Dette 
er tiden for å stoppe opp og dvele litt ved året som har gått, og til 
å se fremover mot det som kommer. Uavhengig av hvor vi står i 
livet, har hver og en av oss alle unike erfaringer fra året vi snart 
har lagt bak oss.

For min del var det en stor opplevelse å overta vakten som øverste 
militære sjef for Forsvaret. Det er en ære å bli gitt tilliten å lede 
forsvaret av Norges suverenitet samt å beskytte våre verdier og 
interesser. Jeg er stolt av Forsvaret og alle de dyktige kvinner og 
menn som hver dag løser forsvarets oppgaver og sikrer tryggheten.

Forsvarets modernisering og videreutvikling skal fortsette. Dette 
betyr stø kurs mot en stadig høyere standard. Oppdraget er å 
fortsette arbeidet med å øke vår operative evne.  For meg betyr 
dette en kontinuerlig forbedring av materiell, logistikk, utdan-
ning, trening og operasjonskonsepter. 

Når jeg nylig har tiltrådt som forsvarssjef, vil mye av min opp-
merksomhet naturlig nok rettes fremover. Men det gjør jeg i 
trygg forvissning om at jeg går videre basert på den gode jobb 
som er gjort av alle som har gått før meg.
Hverdagen for de fleste av oss er ofte ganske hektisk. Vi har vel 
alle behov for å slappe av og lade batteriene med jevne mellom-
rom. Julen er en slik tid. Tempoet senkes, det skapes rom for 
refleksjon og tid for familie, venner og hygge. Julen er også en tid 
for å dele gode minner, de blir bedre når de deles med andre og 
gjenoppleves. 

Jeg ønsker dere alle en god og fredelig jul, og et godt nytt år!

Beste hilsener,
Haakon Bruun-Hanssen 
Forsvarssjef 

2013 – Forsvarssjef
Admiral

2011 – 13 Sjef Forsvarets operative hovedkvarter
Viseadmiral

2008 – 11 Generalinspektør for Sjøforsvaret
Kontreadmiral

2006 – 08 Stabssjef i Sjøforsvarsstaben 
Flaggkommandør

2003 – 06 Sjef Sjøoperasjonssenteret,  
Fellesoperativt hovedkvarter
Kommandør

2001 – 03 Assisterende hovedlærer militær-  
historie og strategi, Stabsskolen
Kommandørkaptein

1999 – 01 Studieveileder, Stabsskolen
Orlogskaptein

1995 – 98 Stabsoffiser Planavdelingen,  
Sjøforsvarsstaben
Kapteinløytnant/orlogskaptein

1993 – 95 Skipssjef KNM Utstein
Kapteinløytnant

1991 – 92 Skipssjef KNM Kobben
Kapteinløytnant

1989 – 91 Nestkommanderende KNM Utstein
Løytnant/kapteinløytnant

1988 – 89 Navigasjonsoffiser KNM Utstein
Løytnant

1987 – 88 Torpedooffiser KNM Utstein
Løytnant

1981 – 83 Instruktør befalskurs,  
KNM Harald Haarfagre
Fenrik

STILLINGER 

CV – Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen



8   Nr. 4 • 2013    MEDLEMSKONTAKT MEDLEMSKONTAKT  Nr. 4 • 2013   9

Statens seniorråd og Forsvarets 
seniorforbund har det til felles at vi 
er engasjert i seniorers livssituasjon 
og levekår. Seniorrådet på et veldig 
bredt område – spennvidden i vårt 
engasjement er bredt. Dessuten: 
i vårt mandat er alle over 50 år 
definert som seniorer. FSF jobber 
på et smalere område, med vekt 
på medlemmenes mer konkrete 
interesser. Slik er seniorrådets 
forhold til flere organisasjoner: 
rådet skal og må ha et bredt og 
overordnet perspektiv, den enkelte 
organisasjon kan konsentrere seg 

mer om det som dreier seg om 
medlemmenes konkrete interesser.
Selv har jeg nå vært leder av 
Statens seniorråd i 2 perioder på 
til sammen 8 år, og stopper med 
det. Nyttårsaften går jeg av. På 
nyåret oppnevner Regjeringen 
trolig et nytt råd for de kommende 
4 år. Det nye rådet vil komme til 
å stå overfor viktige utfordringer, 
ikke minst med hensyn til 
større spørsmål der seniorene 
fortsatt ikke har fått tilstrekkelig 
gjennomslag. Skal vi få større 
gjennomslag er det nødvendig at 
vi som jobber med seniorpolitikk 
trekker i noenlunde samme 
retning. Jeg vil benytte anledningen 
til å minne om noen av de sakene 
som krever fortsatt innsats og 
politisk vilje. Aldersdiskriminering 
(usaklig forskjellsbehandling)

Norge har en ganske omfattende 
lovgivning som har som formål 
å hindre at mennesker blir 
diskriminert. I vår kom det 
flere nye lover for spesielle 
grupper. I arbeidslivet har vi fått 
bestemmelser som skal beskytte 
mot diskriminering på grunn av 
alder. Utenfor arbeidslivet mangler 

vi en tilsvarende lovgivning. 
Den avgåtte regjeringen har 
nøyd seg med å hevde at 
eldre er beskyttet gjennom 
bestemmelsene i tilgjengelighets- 
og diskrimineringsloven og 
gjennom kravene til saklighet 
i offentlig saksbehandling. 
Den nye regjeringen har i sin 
regjeringserklæring uttalt at den vil 
arbeide for en helhetlig lovgivning. 
Seniorrådet er sterkt opptatt av at 
en slik helhetlig lovgivning også 
omfatter diskriminering (usaklig 
forskjellbehandling) på grunn av 
alder. Før vi går av vil vi ta et nytt 
initiativ overfor Regjeringen. Men, 
saken kommer til å kreve hardt 
arbeid over lengre tid.  

ALDERSGRENSER
Det kan være flere syn på 
spørsmålet om aldersgrenser i 
arbeidslivet er diskriminering. 
Sikkert er det at mange 
arbeidstakere opplever dem som 
det. Vi har nå fått et pensjonssystem 
som gjør det mulig å ta ut pensjon 
fra fylte 62 år og til å opparbeide 
pensjonsrettigheter til man er 75 
år. Men fortsatt plikter statlige 
tjenestemenn å slutte ved oppnådd 

aldersgrense. Og, fortsatt gir 
arbeidsmiljøloven en arbeidsgiver 
rett til å si opp en arbeidstaker ved 
fylte 70 år. Den forrige regjeringen 
har iverksatt en utredning om det 
skal gjøre noe med aldersgrensene, 
også særaldersgrenser. Seniorrådet 
er representert i det arbeidet. 
Vi ønsker primært at den øvre 
aldersgrensen fjernes, men vil se 
det som et stort framskritt om 
den økes til 75 år. Retten til å 
opparbeide pensjonsrettigheter 
til 75 år må ledsages av en rett 
til å stå i arbeid like lenge. Hvis 
ikke blir denne retten forbeholdt 
et lite mindretall av dem som er i 
yrkeslivet.

Personlig mener jeg sterkt at den 
nye Regjeringen og Stortinget 
først bør ta stilling til hva øvre 
aldersgrense skal være i årene som 
kommer. Deretter kan man gå løs 
på de mange særaldersgrensene. 
Blandes det hele i sammen, får vi 
en prosess som kan ta mange år.

UNIVERSELL UTFORMING
Jeg har mange ganger uttalt 
følgende: dersom jeg var medlem 
av et kommunalt eldreråd, ville 

jeg gjøre kravet om at samfunnet 
skal være universelt utformet – 
anvendelig og tilgjengelig for alle – 
til min røde tråd i arbeidet. Almen 
tilgjengelighet er helt nødvendig 
for noen, og det er bra for veldig 
mange. I skrivende øyeblikk har 
Regjeringen fortsatt ikke tatt 
stilling til hvordan dette saksfeltet 
skal følges opp i kommende år. 
Jeg føler meg imidlertid trygg på 
at Regjeringen vil komme med en 
plan for oppfølgingen. 

Universell utforming må også 
følges opp lokalt. Her har 
kommunene selvsagt et stort 
ansvar. Men, det er viktig at også 
pensjonistforeninger og andre 
lokale foreninger engasjerer seg. 
Her er for eksempel en rekke 
utfordringer som inviterer til 
samarbeid mellom organisasjoner 
for seniorer og for mennesker med 
redusert funksjonsevne. 

REPRESENTASJON OG  
MEDVIRKNING
Fortsatt er det slik at seniorer er 
underrepresentert i Stortinget 
og i folkevalgte organer i 
fylkeskommuner og kommuner. 

Det siste stortingsvalget endret 
ikke noe særlig på dette. Neste 
korsveis er nå de ulike partienes 
nominasjoner til fylkestinget og 
til kommunestyrene. Seniorrådet 
vil sikkert – på nytt – oppfordre 
partiene til også å nominere 
eldre. Samtidig vil vi appellere til 
eldre om å la seg nominere. For 
«problemet» er knyttet både til 
partienes praksis og til seniorers 
vilje til å stille opp. 

TAKK FOR MEG – OG LYKKE TIL  
I VIDERE INNSATS
For meg har de 8 årene jeg har 
vært leder av Statens seniorråd 
vært en interessant, spennende og 
givende tid. Jeg har hatt anledning 
til å samarbeide med gode og 
kompetente medarbeidere både i 
rådet og sekretariatet. Ikke minst, 
jeg har hatt gleden av å farte 
landet rundt og til å møte dyktige 
og engasjerte representanter for 
seniorene. Jeg takker for meg i 
glede og i forvissning om at det 
kommer noen som tar stafetten 
videre. Jeg ønsker dem lykke til 
og oppfordrer medlemmene i 
Forsvarets seniorforbund om 
fortsatt å stå på.

Utfordringer i  
seniorpolitikken 

Av: Ivar Leveraas
leder av Statens seniorråd
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n Nytt fra Statens Pensjonskasse

I oktober la Arbeidsdepartementet fram forslag 
til lovendring for uførepensjon i offentlig sektor.  
Endringene er foreslått gjeldende fra 1.1. 2015. 

Som et ledd i pensjonsreformen ble det nødvendig 
med en uførereform. Reglene for uføretrygd i folke-
trygdloven ble vedtatt endret allerede i desember 2011, 
men de skal først tre i kraft 1.1.2015. Forslaget til lov-
endringen for uførepensjon i offentlig sektor kommer 
både som følge av endringene i folketrygden og nytt 
regelverk for beskatning av uførepensjonister.

ENKLERE OG MER FORUTSIGBART 
Med nye regler vil uførepensjon fra offentlig tjenes-
tepensjon være et direkte tillegg til uføretrygd eller 
arbeidsavklaringspenger fra folketrygden, en såkalt 
nettoordning. En slik ordning er enklere å forstå, både 
for arbeidsgivere og ansatte. Lovendringen som er 
foreslått, innebærer også at folketrygdens regelverk og 
offentlig tjenestepensjon harmoniseres i større grad, 
for eksempel når det gjelder vurdering av medisinske 
vilkår og inntektsgrenser. Det gir større forutsigbarhet. 
Uførepensjon og uføretrygd i folketrygden. 
La oss først ta for oss de nye reglene for uføretrygd i 
folketrygden. Fremover vil uføreytelsen fra folketryg-
den hete uføretrygd i stedet for uførepensjon som i 
dag. Mens dagens uførepensjon i folketrygden i det 
vesentlige blir beregnet som en alderspensjon etter 
gamle opptjeningsregler, vil den nye uføretrygden 
frakobles fra regelverket om alderspensjon. Der opp-
tjeningen av rettigheter fram til 2015 baserer seg på 
de 20 beste inntektsårene, skal uføretrygden fra 2015 
beregnes som 66 prosent av tidligere inntekt, det vil 

si gjennomsnittet av de tre beste av de fem siste årene 
før uførheten oppstod. Kun inntekt opp til seks ganger 
grunnbeløpet i folketrygden (G) vil regnes med, altså 
en inntekt opp til 511 470 kr per 2013. I gjeldende re-
gelverk får man beregnet ytelser for inntekter opp til 
1022 940 kr (12 G). 

NY BESKATNING 
Skatteleggingen av de samlede uføreytelsene fra fol-
ketrygden og Statens pensjonskasse vil som nevnt 
også endres. Etter dagens regelverk kan skattereglene 
for uførepensjonister skille seg fra lønnstakere med 
skattebegrensningsregel, særfradrag for uførhet, min-
stefradrag for pensjonsinntekt og lavere trygdeavgifts-
sats. Pensjonsinntekt opp til 172 000 kr er helt skat-
tefri for en enslig uførepensjonist uten formue eller 
andre inntekter. Nye skatteregler sier at uføreytelser 
skal skattlegges som lønnsinntekt og det medfører en 
skatteskjerpelse i forhold til dagens ordning. Den nye 
uføretrygden fra folketrygden skal derfor ta høyde for 
dette ved å utbetale en noe høyere ytelse enn det som 
er tilfelle i dag for å kompensere for den økte skatten. 

ARBEIDSLINJA
Bakteppet for det nye regelverket er å oppmuntre ufø-
repensjonister til å bruke restarbeidsevnen de måtte 
ha. Etter nåværende regelverk kan en uførepensjonist 
som får arbeidsinntekt, få avkortet sin uførepensjon 
fra Statens pensjonskasse ved at uføregraden reduseres 

tilsvarende stillingsstørrelsen. Dette kan imidlertid 
unngås ved å melde inn et arbeidsforsøk til Statens 
pensjonskasse.

ENKLERE REGLER FOR PENSJON OG INNTEKT
Med det nye regelverket vil man ikke få redusert selve 
uføregraden dersom man jobber ved siden av at man 
mottar uførepensjon. Man vil imidlertid få redusert 
den utbetalte uførepensjonen beregnet ut fra inntek-
tens størrelse, men uførhetsgraden vedlikeholdes. 
Dersom uførepensjonisten ikke lengre makter å jobbe, 
vil han igjen få utbetalt full uførepensjon i henhold til 
uføregraden som først ble fastsatt. I den nye ordningen 
løper man altså liten risiko for å miste rett til uføre-
pensjon ved å jobbe så mye man klarer ved siden av 
uførepensjonen. Ved varig uføretrygd i folketrygden 
har SPK også et fribeløp man kan tjene på 0,4 G, uten 
at man blir avkortet i utbetalingen. Mottar man ar-
beidsavklaringspenger, gis det ikke et fribeløp. 

DAGENS UFØREPENSJON I SPK 
I gjeldende regelverk er uførepensjonen fra Statens 
Pensjonskasse en bruttopensjon. Statens pensjonskasse 
tar hensyn til at det beregnes en uførepensjon fra fol-
ketrygden med grunnlag i de 20 beste opptjeningsåre-
ne til uførepensjonisten. Uførepensjonen fra Statens 
pensjonskasse legges til, slik at ytelsene til sammen, 
før skatt, totalt blir 66 prosent av lønnsinntekten man 
hadde da man ble ufør. Dette kalles samordning. 

Ny uførepensjonsordning 
fra 2015

Av: Sissel Olsvik Vammervold
      Statens Pensjonskasse
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n Nytt fra Statens Pensjonskasse

Eksisterende uførepensjon i folketrygden Ny uføretrygd i folketrygden

Ytelsen er basert på 20 beste inntektsår. 66 prosent av gjennomsnittlig inntekt de tre beste av de fem  
siste årene

Lavere skatt:
·	 Skattebegrensningsregel
·	 Særfradrag for uførhet
·	 Minstefradrag for pensjonsinntekt
·	 Lavere trygdesats

Skattlegges likt som lønn. Bruttonivået på uføretrygden er økt i  
gjennomsnitt med om lag 15 prosent for å kompensere for dette.

Minsteytelse for enslige (ordinær sats): 2 G.
Minsteytelse for gifte/samboere (høy sats): 1,85 G

Minsteytelsen er 2,28 G (ordinær sats) for gifte/samboere og 2,48 G 
(høy sats) for andre.

Opptjeningstid i folketrygden fortsetter frem til  
67 år.

Uføre født til og med 1953 vil hvert år tjene opp pensjonsrettigheter 
som om de fortsatt var i jobb, og de skal gå over på alderspensjon fra 
67 år. De som omfattes av ny opptjeningsmodell i folketrygden (som 
innføres gradvis for årskullene 1954 til 1963), vil tjene opp pensjons-
rettigheter i ny folketrygd til de blir 62 år. 

Fribeløp er 1 G Fribeløp er 0,4 G

Uføregraden reduseres om inntektes overstiger 1 G. Uføregraden reduseres ikke ved inntekt over 0,4 G. Uførepensjonen 
vil ved inntekt beregnes ut fra inntektens størrelse. Vil øke igjen ved 
redusert inntekt.

Når inntekt utgjør mer enn 80 prosent av samlet inntekt før uførhet, 
faller uføreytelsen bort.

Hovedendringene i folketrygden:

Eksisterende uførepensjon offentlig tjenestepensjon Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon

66 prosent av sluttlønnen opp til 12 G. ·	 3 prosent av inntekt opp til 6 G. 
·	 69 prosent av inntekt mellom 6 og 12 G.
·	 25 prosent av G, begrenset til 6 prosent av pensjonsgrunnlaget
·	 Pensjonsgrunnlaget beregnes av sluttlønn.

Samordnes med folketrygd slik at uførepensjonisten 
er garantert 66 prosent av sluttlønnen, hvis full opp-
tjening i tjenestepensjonsordningen.

Nettopåslag som legges på toppen av uføretrygden fra folke- 
trygden. Skal ikke samordnes.

Ingen nedre uføregrad for å motta ytelser. Minste uføregrad for å få ytelser er 20 prosent uførhet.

Opptjening i tjenestepensjonsordningen frem til al-
dersgrensen for stillingen.

Opptjening i tjenestepensjonsordningen frem til 67 år eller ved 
særaldersgrense.

Overgang til alderspensjon ved aldersgrense i stil-
lingen.

Overgang til alderspensjon ved 67 år, ev. ved særaldersgrense  
i stillingen.

Barnetillegg på 10 prosent av bruttopensjonen for 
forsørging av barn opp til 18 år. Maksimal pensjon er 
90 prosent av pensjonsgrunnlaget

Barnetillegg på 4 prosent av pensjonsgrunnlaget per barn opp til  
6 G for opptil 3 barn.

Mulighet til uførepensjon som følge av aldersslitasje 
etter fylte 64 år.

Uførepensjon etter 64 årsregelen faller bort.

Fribeløp er 1 G ved tilfeldig arbeid. Fribeløp er 0,4 G (som i folketrygd) hvis varig uførepensjon i  
folketrygden

Når inntekt utgjør mer enn 80 prosent av samlet inntekt før  
uførhet, faller uføreytelsen bort.

Pensjonen kan stanses dersom uførepensjonisten opptrer 
på en måte som kan forverre helsetilstanden eller forlenge 
arbeidsuførheten.

Hovedendringene i offentlig tjenestepensjon:
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NYTT FORESLÅTT REGELVERK I SPK
I det nye regelverket vil uførepensjon fra Statens  
pensjonskasse være enklere. Det blir faste satser på  
3 prosent av sluttlønnen fra Statens pensjonskasse for 
inntekt opp til 6G og 69 prosent for inntekt mellom  
6 og 12 G. I tillegg kommer et kronepåslag på 0,25 G, 
begrenset opp til 6 prosent av pensjonsgrunnlaget. 
 
Disse reglene videreføres:
Minste uførhetsgrad vil fremdeles være 50 prosent  
i folketrygden.

En må være medlem av folketrygden de siste tre år 
umiddelbart før uføretidspunktet. 1 år for yngre uføre 
under 26 år. Barnetillegget ved forsørging av barn opp 
til 18 år fastholdes på 40 prosent av G og behovsprøves 
i forhold til ytelsens størrelse. Man kan ikke få barne- 
tillegg for mer enn tre barn. Dagens karensregler  
videreføres. Pensjonen kan stanses dersom uføre 
pensjonisten opptrer på en måte som kan forverre 
helsetilstanden eller forlenge arbeidsuførheten.

Disse reglene videreføres:
Rett til oppsatt uførepensjon videreføres. Det vil si at 
en som har jobbet minst tre år i det offentlige,  

men så enten slutter å jobbe eller går over til det pri-
vate næringsliv, vil ha rett på uføreytelse i henhold til 
opptjeningen i offentlig sektor. Uførepensjonen redu-
seres etter uføregrad og tjenestetid.

OVERGANGSREGLER
Det er foreløpig ikke utformet nøyaktig hvordan  
overgangsreglene skal bli. Uførepensjoner som er  
under utbetaling når loven trer i kraft, skal konverteres 
over til nytt regelverk. Departementet vil utarbeide en 
egen forskrift for hvordan konverteringene skal  
gjennomføres. 

Under en verdig og fin tilstelning 
arrangert av FSF avdeling Harstad 
ble Roald Larssen overrakt Forsva-
rets seniorforbunds Hederstegn. 
Han fikk hederstegnet tildelt på 
FSFs Landsmøte 15. mai i år, men 
var ikke selv tilstede der, derfor ble 

overrekkelsen foretatt av Forbunds-
leder Geir Anda den 14. november. 
Til stede under markeringen var 
Roald Larssens nærmeste familie 
og styret i Forsvarets seniorfor-
bund avdeling Harstad.

Forsvarets seniorforbunds  
Hederstegn utdelt til Roald Larssen

Reiseforslag våren 2014
Expert Reiser har gleden av å presentere 
vårens forslag til turer for dere

    FORSVARETS
SENIORFORBUND

LOGO Forsvarets seniorforbund

4. mai -10

    FORSVARETS
SENIORFORBUND

    FORSVARETS
SENIORFORBUND

Jakkemerke:

    FORSVARETS
SENIORFORBUND

1 : 1
Høyde 20 mm 

24–31 mars – Blomstertur til Madeira
Se gjerne forrige utgave av Medlemskontakt for flere detaljer. 
Pågangen har vært stor og vi har over førti påmeldt allerede.  
Vi tar gjerne med flere, så bestill reisen på våre nettsider.

Pris per person kr 9.450,-
Prisen gjelder for fly og delt dobbeltrom  i 7 netter /8 dager

28 april–02 mai – Opplev gjestfriheten i Dublin
Som tidligere soldat i Forsvaret har du kanskje vært utplas-
sert sammen med irske tropper? Vi legger opp til et møte med 
noen av de irske forsvarsveteranene. Kanskje du møter gamle 
kjente? Bli med og opplev denne sprudlende og vennlige byen 
med all sin historie, som faktisk ble grunnlagt av våre forfedre.

Pris per person kr 8.500,-
Prisen gjelder for fly og delt dobbeltrom  i 4 netter /5 dager
Tillegg enkeltrom kr.1.400,-

03–11 juni – De Baltiske land
Bli med og opplev denne spennende regionen, kun kort reise 
fra Norge. Disse landende var del av Sovjetunionen i mange år, 
og vi får høre mer om hvordan livet var den gang. Guidene kan 
fortelle om «militære hemmeligheter» og vi får oppleve det 
aller beste av hva disse tre landene har å by på. Vi garanterer 
mange minneverdige opplevelser.

Pris per person kr 11.750,-
Prisen gjelder for fly og delt dobbeltrom  i 8 netter /9 dager
Tillegg enkeltrom kr 1.550,-

Det aller meste av opplevelser og mat er inkludert i prisene. Dyktige guider vil gi oss  
levende historie og norsk reiseledelse blir med. For påmelding, gå til våre nettsider. 

Expert Reiser ser frem til å lage mange spennende turer for Forvarets seniorforbund og  
vi hører gjerne fra dere med ønsker på hvor dere vil reise. 
Kontakt Tom Christiansen på tc@expertreiser.no eller ring 23 19 44 00.

Se mer på www.expertreiser.no/FSF for mer informasjon om turene og bestilling
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Folk og Forsvar er en paraplyorganisasjon for 70 landsomfattende organisasjoner, 
deriblant LO og NHO. Organisasjonen arbeider med å spre informasjon om norsk 
forsvars- og sikkerhetspolitikk slik Stortinget til enhver tid fastsetter den. Ungdom 
er en viktig målgruppe for Folk og Forsvar, og mye av informasjonsvirksomheten 
rettes mot skoleverket.  Vi arrangerer en rekke kurs, konferanser og studieturer i 
inn- og utland, og gir ut et kontaktblad og diverse annet informasjonsmateriell.
 

Vi ønsker nå å utvide staben med en 

FORSVARSPENSJONIST

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av foredragsvirksomhet rundt om i landet, rettet 
mot ungdomsskoler som skal på studietur, samt enklere saksbehandling knyttet til dette og 
annet forefallende kontorarbeid. En del reisevirksomhet må påregnes.

Vi søker en person som er omgjengelig, utadvendt og samfunnsorientert, vant til å holde 
foredrag og presentasjoner og som har gode og oppdaterte kunnskaper både om historien 
rundt 2. verdenskrig, den kalde krigen og om aktuell norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.  
Du må like å arbeide med ungdom, og kunne møte dem på deres premisser. Det er en fordel 
med erfaring med bruk av presentasjonsverktøy (power point). 

Stillingen avlønnes etter statens satser for pensjonistavlønning., p.t. 175,- per time. Noe 
tillegg kan påregnes for foredrag. Vi dekker også helårs reiseforsikring. Tiltredelse etter 
avtale.

Søknad, vedlagt CV sendes på mail til mkm@folkogforsvar.no så snart som mulig. 

Organisasjonen Folk og Forsvar kan du lese mer om på våre hjemmesider på internett:  
www.folkogforsvar.no. Ønsker du ytterligere opplysninger om stillingen, kontakt 
generalsekretær Monica K. Mattsson på tlf 22 98 83 62 / 99 24 15 78 eller 
informasjonskonsulent/major (R) Gunnar Øderud på tlf 22 98 83 64 / 93 29 84 96.

 
 
 
 
Gode priser for 2014 
Er det din tur til å reise nå? 

Vi tilbyr: 
Reiser fra Østlandet inkl. 
transport og reiseleder. 

Rundreiser med gode priser. 
Vi selger også kortere rundreiser og 

fra havn til havn. 

15 års erfaring med salg 
av Hurtigruten. 

 

MALLORCA MED VANDRETURER 
Mallorca tar imot rundt 10 millioner turister i året, hvorav 
de fleste er ute etter kombinasjonen av sol, strand og sjø. 
På denne turen får du oppleve det meste av Mallorca til 
fots. Vi har egen vandreguide med oss på alle utfluktene. 

De er lagt opp til at de fleste som er gode til bens skal 
kunne være med på disse. Her får vi nyte en tidlig sommer 
på Mallorca, mange vakre opplevelser, god mat og drikke 
og ikke minst – vi får trimmet samtidig. Kan det bli noe 

bedre? 
 

  
 
 
 
 
 

DEN STORE PÅSKESEILINGEN 
Bli med på en påskeseilas med MS Fram langs 

den europeiske kysten, og nyt våren etter en lang 
vinter. Reisen starter i Portugal, deretter får vi 

med oss Spania. Så seiler vi nordover til Bretagne 
og de britiske Kanaløyene og Normandie, før vi 

besøker Amsterdam der vi håper å får se 
tulipaner i full blomst. Vi avslutter turen i Bergen, 

byen mellom de syv fjell. 

 

JAKTEN PÅ NORDLYSET 
Bli med oss i jakten på Aurora Borealis, en stor del av 

opplevelsen på vinterreisene med Hurtigruten. Små 
klynger av koselige hus gløder som lykter langs leia. 

Solen står lavt i horisonten, og nord for Polarsirkelen 
står den under horisonten noen uker. Vi kan aldri vite 
når vi kan se nordlyset. På vår reise med Hurtigruten 
har vi de beste mulighetene for å oppleve det magiske 

fargeshowet, fra lys grønt til mørk lilla lys som 
flimrer over himmelen. 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

 

 

Avreisedato: 24. mai - 8 dager 
Pris pr. person: kr 12.900,- 
Tillegg for enkeltrom: kr 3.990,- 
Prisen inkluderer: fly Oslo – Malorca t/r, 7 hotellovernattinger,  
7 frokoster, 4 lunsjer, 7 middager,  program iht. beskrivelse, Jarlsbergvert 
 

Avreisedato: 11. april – 13 dager 
Pris pr. person fra kr. 22.000,- 
Prisen inkluderer: Fly Gardermoen – Lisboa, Bergen – 
Gardermoen inkl. skatter og avgifter, 1 overnatting inkl. 
middag og frokost, transport flyplass – hotell,  hotell - skip, 
Hurtigrutens “Den store påskeseilingen” i valgt lugarkategori 
med full pensjon om bord. vind- og vannavstøtende jakke, 
aktiviteter, kaffe og te om bord, program iht. beskrivelse, 
reiseleder. 
 

Avreisedato: 25. februar – 5 dager 
Pris pr. person i innvendig dobbellugar: kr 9.950,- 
Pris pr. person i utvendig dobbellugar: kr 10.500,- 
Tillegg for innvendig som enkel: kr. 1.850,- 
Tillegg for utvendig som enkel: kr. 2.050,- 
Prisen inkluderer: fly Oslo – Tromsø tur/retur inkl skatter og 
avgifter, buss flyplass – skip tur/retur,  sightseeing Tromsø, 
Hurtigruten Tromsø –   Kirkenes – Tromsø i valgt lugar inkl 
helpensjon, • 1 natt på hotell inkl. frokost og reiseleder 
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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 Arne 
BryøenBrakeveien 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 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
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 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/nestleder  
Torleif Kristiansen
Fayes vei 8
1900 Fetsund
90531013
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 27.11. 2013    

FORSVARETS 
SENIORFORBUND
LOKALE AVDELINGER 

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!

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



Bli medlem i Forsvarets 
Seniorforbund

forsvarets seniorforbund  |  rådhusgt 2 , oslo  |  telefon: 23 09 32 33  |  telefaks: 23 09 35 34
Postboks 1550 sentrum 0015 oslo  |  e-post: post@fsforb.no  |  redaktør: geir anda  

hjemmeside: www.fsforb.no  

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:           


