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Er Forsvarets seniorfor-
bund en organisasjon
bare for militære?

Leder

GEIR ANDA

NEI det er vi ikke. Det er noen som
uttrykker en viss usikkerhet rundt
hvem som kan være medlemmer i
Forsvarets seniorforbund. Derfor
må det klargjøres. Forbundet har
hatt Forsvarets pensjonister som
medlemmer fra dag en, og For-
svarets pensjonister er alle som har
vært ansatt i Forsvaret, sivile som
militære, kvinne som mann. Med
Forsvaret menes Forsvars-
departementet med underliggende
etater. Videre tas opp som
medlemmer ektefeller/samboere
samt etterlatte ektefeller/samboere.
Det tas også opp som medlemmer
personer som har eller har hatt en
spesiell tilknytning til Forsvaret; tid-
ligere tjeneste i Forsvaret, veteraner
fra internasjonale operasjoner samt
personer som på en positiv måte
støtter opp om Forsvaret.

I prosessen rundt opptak av
medlemmer er holdningen til for-
bundet at man skal være raus. Be-
grensningene er få. De som vil være
medlemmer er hjertelig velkomne,
og tas vel imot ved våre avdelinger.

Forbundet har blant annet som
formål å ivareta og fremme eldrepo-
litiske interesser, både av øko-
nomisk, helsemessig og kulturell art.

Videre skal forbundet styrke pen-
sjonistenes stilling i samfunnet. Her
er det mye å ta tak i. Pensjonistenes
påvirkning av samfunnsutviklingen
må styrkes. Deres røst må høres fra
Stortinget, Fylkesting og kommune-
saler. Pensjonistens syn må komme
frem i debatter som gjelder de eldre.
Det kan ikke bare være politikere
opp til femti år som er eksperter på
hvordan det er å være pensjonist og
som skal legge planer for fremtidens
eldregenerasjoner. Den som har
skoen på har ofte et godt utgangs-
punkt for å uttale seg.

For å ha påvirkning opp mot be-
sluttende myndigheter må man
være seriøs og ha tyngde, det vil si
ha mange nok bak seg når man
fremmer krav og kommer med
synspunkter. Derfor verv et medlem
til forbundet, det vil gavne mange
og forbundet vil bli enda sterkere og
få enda større innflytelse enn i dag.
Det er viktig at vi som forbund er
tilstede for å gjøre en forskjell.

Det nærmer seg jul, da er tiden
inne for å reflektere litt. Har vi opp-
nådd det vi hadde som mål? Fra
mitt ståsted har vi det. La meg
nevne noen; vi har påvirket beslut-
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PÅ HØY TID

Til ettertanke

Vi nærmer oss jul og
juletider. Juletiden kalles også
høytid. Høytid er en tid som
er høyere enn andre tider og
som har det ved seg at den er
annerledes enn lavtid.

Det er flest hverdager. Og
de er viktige, for de gir mye
av innholdet i livet. Men det
er litt trist med bare
hverdager. Vi trenger fridager,
vi trenger helligdager og vi
trenger høytider. De gir oss
anledning til annerledes liv
og løft fra det vanlige og
tilvante.

Jul er høytid, det er vi stort
sett enige om. Høytid har noe
av det samme ved seg som
høydedrag. Når vi kommer
opp på et høydedrag, har vi
utsikt, da ser vi utover et
landskap. Høytid har samme
funksjon, det skal gi oss et ut-
blikk over lavtid eller om vi
vil, hverdag.

På høydedraget, ved
høytid, ser vi noe av veien vi
har gått og vi kan se klare
trekk av veien vi skal gå. På
høydedraget kan det åpne for
kursendring og ny innsikt
som rekker utover dagen i
dag og kan endre kurs. 

Høytid er et høydepunkt.
Uten høydepunkt blir
hverdagen – lavpunkt – grå
og kjedelig.

Den store danske eventyr-
forfatter Hans Christian
Andersen ble født i Odense i
1805. Han var sønn av en
fattig skomaker som døde før
gutten ble voksen. Moren
giftet seg igjen, men ble for
annen gang enke. Ho sank i
så dyp nød, at ho ble sendt på
fattighus. Da bestemte Hans

Christian seg for å ta det
store spranget ut i verden -
bare 14 år gammel – kanskje
for å bli noe stort. 

Han hadde arvet en type
fantasi - sinn av sin far og
ville ut – ut for å bli
skuespiller. Han dro fra sin
fødeby til kongens by – Kø-
benhavn. Der følte han seg
liten – byen var så stor – og
menneskene var så mange og
han var bare 14 år og helt
alene. Likevel våget han det
grensesprengende valget –
som kom til å bety så mye for
han og for så mange.

Det er nok flere som vil si
at hvis noe skulle vært gjort
annerledes i livet, var det å
våge mer av det vi fryktet.

Det er de store og
dramatiske sprang i livet er
ofte får størst betydning. Et
eks på det er fødselen.
Fødselen er det mest grense-
sprengende og betydnings-
fulle som skjer i våre liv.
Billedlig og bokstavelig er det
det mest dristige og fryktinn-
gytende vi noen gang foretar
oss. Nakne og hjelpeløse
kommer vi små og sårbare fra
en varm og trygg verden ut i
en kald, usikker og brutal
verden. 

Hva handler jul om? Jo, om
det grensesprengende. Om
Gud - som er himmelens og
jordens skaper –  som naken
og sårbar kommer inn i vår
verden - som finner på noe så
grensesprengende som å
fødes ubeskyttet og sårbar. 

Det er på høy tid og la
dette være innholdet i vår
store høytid.

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

Kasserer Svein R. Haugen
tlf: 23 09 32 62/930 85 902
e-mail: svein@fsforb.no
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ningstakere gjennom vår deltakelse i
trygdeoppgjøret hvor vår røst har
blitt hørt. Videre har vi påvirket po-
litikere med våre innspill til stats-
budsjettet for 2017 hvor våre krav
følger budsjettbehandlingen helt til
avgjørelsen i Stortinget. Ikke minst
har våre synspunkter blitt lagt
merke til gjennom alle de hørings-
uttalelsene vi gjennom året har
avgitt.

Videre har vi fått til; nytt data-
verktøy, ny hjemmeside, meget god
nyrekruttering, stor aktivitet i avdel-
ingene, en konstruktivt og god
lederkonferanse og mange nye
medlemmer i eldreråd.

Nå før jul vil jeg først og fremst
takke alle forbundets tillitsvalgte og
medlemmer som har stått på for for-
bundet gjennom året som har gått
for den stå –på- viljen og innsatsen
dere har vist. Jeg vil også takke alle
våre samarbeidspartnere og støt-
tespillere for støtten dere har gitt oss
gjennom året. Jeg ønsker dere alle
en 

Riktig god jul og et godt nytt år 



Forsvarssektoren må alltid være tilpasset sikkerhetssituasjonen vi lever i.
Med langtidsplanen som Stortinget nå har stilt seg bak, har vi posisjonert
oss så godt som mulig for det vi nå ser at kan ligge foran oss. 

Gjennomføring av planen forutsetter strategisk styring, tydelige
prioriteringer, godt lederskap og samarbeid. Og den forutsetter ikke minst
at alle vi som er opptatt av forsvar og sikkerhet kjenner, forstår og husker
målet: Vi skal ha mest mulig operativ evne for pengene.

Det har vært mange som har ment noe om forsvar og sikkerhet det siste
året, og mange av dere har deltatt i debatten både i aviser og andre steder.
Det er bra at Forsvaret og Norges sikkerhet debatteres. Vi trenger at flere vet
at det er viktig å ha et kapabelt og bærekraftig forsvar tilpasset den tiden vi
lever i og de utfordringene vi står overfor.

Vi kan ikke lenger ta den stabiliteten vi har hatt for gitt. Vi må ha et for-
svar og et alliansesamarbeid som kan gjøre det som skal til for å sikre vår
frihet. Jobben vår er å få den forsvarsstrukturen vi allerede har til å virke
som forutsatt. 

Det første trinnet i vår langtidsplan for Forsvaret er derfor å styrke
fundamentet i det forsvaret vi har. Vi skal øke beredskapsbeholdningene og
reservelagrene, og gjennomføre nødvendig vedlikehold slik at styrkene våre
er gripbare og i stand til å operere over tid.

Det neste trinnet er å øke aktiviteten i alle forsvarsgrener for å styrke For-
svarets kampkraft. Tilgjengelighet, utholdenhet og bedre ivaretakelse av
gjeldende klartider prioriteres allerede fra neste år.

Det siste trinnet i den kommende langtidsperioden er å heve ambisjons-
nivået til å omfatte reduserte klartider, økt aktivitet, økt tilstedeværelse og
økt bemanning av utvalgte kapasiteter.

Dette betyr ikke at vi er i mål. Forsvaret må alltid tilpasses den verden vi
lever i, og vi kan nok trygt si at vi ikke vet nok om fremtiden til å si at
kursen vi har staket ut nå gjelder i årene som kommer.

Takk for at dere bidrar til å holde kunnskapen om og interessen for for-
svar og sikkerhet oppe. Vi trenger dere.

God jul fra 
Ine Eriksen Søreide
forsvarsminister

Kjære 
forsvarspensjonister

4 nr. 4 2016



Julen er snart her, og det gir mulighet for mange
av oss å roe litt ned. For egen del er det en fin tid
for refleksjon over året som har gått.

Vi har hatt flere viktige merkedager i løpet av
2016, og jeg kan ikke nevne alle, men det er en
dag som skiller seg ut. Den 15. november vedtok
Stortinget den nye Langtidsplanen for Forsvars-
sektoren. Våre politiske myndigheter tok et
strategisk veivalg gjennom å gi Forsvaret et be-
tydelig økonomisk løft. Det er jeg meget fornøyd
med. Planen gir tydelig retning, og viderefører et
forsvar med bredden av kapasiteter som vil være
relevant inn i fremtiden. Forsvaret får midler til
å ta inn etterslepet på vedlikehold og kan
etterfylle lagrene. Samtidig skal aktiviteten økes i
den operative delen av Forsvaret. Langtids-
planen sikrer også viktige investeringer i nye
kampfly, ubåter og overvåkningsfly som gir For-
svaret relevant kampkraft for fremtiden.

Vi har bak oss et år med høyt aktivitetsnivå i
Forsvaret. I år foretok vårt nye overvåknings-
fartøy, Marjata, sitt første operative tokt. Luftfor-
svaret har tatt betydningsfulle steg i sitt
omstillingsarbeid på veien mot et operasjons-
optimalisert Luftforsvar. Sjøforsvaret har også
tatt viktige grep i egen gren som har resultert i
flere operative besetningsmedlemmer til
fartøyene. Under øvelse FLOTEX seilte Sjøfor-
svaret med fire fregatter og fem korvetter.
Hæren har i 2016 i to omganger samtrent med
amerikanske US Marine Corps i Norge. Begge
gangene har amerikanerne tatt ut stridsvogner
og annet materiell fra forhåndslagrene sine.
Heimevernet har bak seg et år med et stort antall
øvelser og kursing. Under Cold Response 16
håndterte HV mottak av allierte inkludert
skarpe sikringsoppdrag.

Også i år har vi vært tydelig til stede utenfor
egne landegrenser. Vi deltar med betydningsfulle

bidrag i Midtøsten, Afrika og Afghanistan. Dette
er oppdrag som på hver sin måte er meget
viktige for oss og for de vi jobber med og for. Vi
høster anerkjennelse for måten vi løser disse
oppdragene på. 

I 2016 har vi sett de første kullene med all-
menn verneplikt innta Forsvaret. Ved avsluttet
rekruttskole viser tallene at en av tre verne-
pliktige i år er jenter. I all hovedsak ser det ut til
at Forsvaret har klart å møte 97-kullet på en god
måte. Det er svært gledelig å se høy motivasjon
og innsats fra dette historiske kullet. Norge er
det eneste landet i NATO med ordningen. Det
gjør at vi merker stor pågang, både fra andre
lands militære styrker som ønsker å lære av våre
erfaringer, og fra utenlandske medier.  

Fra 1. august møtte vi et nytt personell- og
vernepliktssenter som gir oss Human Resource-
tjenester tilpasset tiden vi er i. Dette er ledd i
den nødvendige moderniseringen av ledelses-,
stabs- og administrasjonsfunksjonene som jeg
varslet i mitt fagmilitære råd i fjor. For å sikre
best mulig ivaretakelse av personellet, opprettet
vi en omstillingsenhet i Forsvarets personell- og
vernepliktssenter. Den skal gi profesjonell
veiledning og støtte til overtallig personell som
må finne ny jobb i eller utenfor Forsvaret. 

Avslutningsvis vil jeg nevne at jeg i 2016 har
hatt muligheten til å møte mange av de
dedikerte menneskene som hver dag løser For-
svarets oppgaver. Jeg er stolt og ydmyk over å få
lede de som daglig beskytter våre verdier og in-
teresser.

Jeg ønsker dere alle en god og fredfull jul, og
et godt nytt år.

Beste hilsener,
Haakon Bruun-Hanssen
Forsvarssjef 

Gode forsvarsvenner 
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Pensjonsreformen ble iverksatt 1.
januar 2011, men arbeidet med en
reform startet langt tidligere. Re-
formens prinsipper er innarbeidet
i mange ordninger. Til tross for
dette, pensjonsordningene sett i
sammenheng, er det to forskjellige
pensjonsordninger som gjelder
for privat og offentlig sektor. Det
er i hovedsak ordningene med av-
talefestet pensjon, tjenestepensjon
og nøytralt uttak som skiller pen-
sjonsordningene. Tar en utgangs-
punkt i tjenestepensjonsordning-
ene i privat og offentlig sektor er
disse vanskelig å sammenlikne, da
de bygger på prinsipielt forskjel-
lige fundamenter. Tjenestepensjon
i privat sektor legger til grunn et
spareprinsipp gjennom årlige inn-
betalinger til ordningen og at opp-
spart pensjonsbeholdning skal
fordeles på statistisk gjenstående
leveår. Tjenestepensjon i offentlig
sektor er en ytelsesbasert ordning
(66%) hvor sluttlønn er hoved-
regelen for beregning av pen-
sjonen.

Snart er året 2016 historie og
pensjonsreformen passerer 6 år,
ansatte i 1959 - årskullet som har

særaldersgrense 60 år har kunnet
ta ut særalderspensjon etter 85
årsregelen i år. Mange av disse
stiller spørsmål om hva som skjer
med pensjon når de fyller 67 år.
Svaret er at det vet vi ikke, dette
årskullet er det første kullet som
ikke har individuell garanti om 66
% etter samordning og leve-
alderjustering av tjenestepen-
sjonen. I tillegg har de en
opptjening i folketrygd etter ny
ordning og som det ikke fo-
religger samordningsregler for.

Tar en i betrakting at pensjons-
rettigheter og -forventninger er
noe som bygges opp gjennom en
lang yrkeskarriere, og som en skal
leve med livet ut, fremstår dagens
situasjon som svært uforutsigbar
og usikker. Dette gjelder  1959
års-kullet og  alle påfølgende års-
kull.   

I pensjonsforliket fra 2005
fremgår;
Tjenestepensjon tilsvarende to
tredjedeler av sluttlønn i offentlig
sektor (bruttoordninger)
videreføres. Etter at det er vedtatt
en ny modell for folketrygdens

alderspensjon, må de offentlige tje-
nestepensjonsordningene tilpasses
den nye folketrygdmodellen, uten
at dette svekker de offentlige tjenes-
tepensjonene, men slik at de også
omfattes av delingstall og ny in-
deksering. Den endelige tilpas-
ningen skal skje gjennom
forhandlinger mellom partene i of-
fentlig sektor.

I ettertid kan en spørre om
Stortinget tok tilstrekkelig hensyn
til at offentlig sektor ikke er et
felles tariffområde, at det statlige
tariffområdet er lovregulert og at
staten tjenestepensjonsordninger
er bestemt gjennom lov. Tjenes-
tepensjonsordningen i kommunal
sektor er derimot tariffbasert. 

Etter vedtakets ordlyd kan det
vøre grunn til å stille spørsmål
om vedtaket var et hinder for en
bredere tilpasning av de offentlige
tjenestepensjonsordningene til
folketrygdmodellen? 

Tariffoppgjøret 2009
I tariffoppgjøret i 2009 ble det
også forhandlet om tilpasninger i
de offentlige tjenestepensjonsord-
ninger etter ny modell for folke-

Pensjonsreformen –
offentlig tjenestepensjon-     



 
      utfordringer
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trygden. Innenfor de offentlige
tariffområdene (staten, KS-om-
rådet og Oslo kommune) ble det
brudd mellom partene og opp-
gjørene gikk til mekling. Under
meklingen i offentlig sektor ble
partene enige om å sette ned en
partssammensatt gruppe for å
arbeide videre med løsningen av
spørsmålene knyttet til tjenes-
tepensjon og AFP. Gruppen kom
frem til et enighetsdokument kalt
Avtale om offentlig tjenestepensjon
og AFP.

Partene var enige om at gjeld-
ende regler for offentlig tjenes-
tepensjon (bruttoordningen) og
AFP i offentlig sektor videreføres
med nødvendige tilpasninger til
innføring av fleksibel alderspen-
sjon fra folketrygden fra 2011, og
med de tilpasninger som følger av
Stortingets vedtak fra mai 2005. 

Viktige punkter i denne avtalen
er imidlertid ufullstendige, og må
på plass i løpet av de nærmeste
årene. Dette omfatter blant annet
nye regler for samordning av of-
fentlig tjenestepensjon og folke-
trygden, samt en utfasing av en
delvis skjerming mot levealders-

justeringen (individuell garanti
som sikrer 66% av pensjons-
grunnlaget etter 30 års opptjening
for opptjente rettigheter for de
som har 15 år eller mindre igjen
til 67 år per 1.1 2011). Samtidig
innebærer avtalen at offentlig
sektor står utenfor viktige deler av
pensjonsreformen. Offentlige an-
satte vil bli omfattet av de viktigste
innsparende elementene (leve-
alderjustering og indekssering) i
reformen, spesielt etter noen tiår.
Imidlertid kan offentlige ansatte
gå av tidligere med færre kon-
sekvenser enn ansatte i privat
sektor, mot at de heller ikke i
samme grad kan kompensere inn-
strammingen gjennom utsatt pen-
sjonering. 

I 2009 la staten også fram et
forslag til ny offentlig tjenestepen-
sjon som ville ha endret ord-
ningen langt i retning av
pensjonsreformen. Tilbudet ble
avvist.

Hvis levealderen fortsetter å
øke, vil de yngre kullene bli stilt
overfor et valg mellom høy pen-
sjonsalder eller lave pensjons-
ytelser som alderspensjonist.

Offentlige ansatte født etter 1970
må trolig jobbe til de er opp i 70-
årene for å oppnå full pensjon,
dette er årskull som allerede er
godt i gang med sine yrkes-
karrierer. 

En annen begrensning ligger i
at offentlig ansatte ikke kan kom-
pensere levealdersjusteringen ved
videre pensjonsopptjening
dersom de har 30 års opptjening
ved 67 år. Utsatt pensjonering vil
gjøre at underreguleringen av
pensjonen vil star te senere.

Karrierevalg man gjør i relativt
ung alder, la oss si 20 år som ikke
er en urimelig lav nedre grense
her, kan påvirke pensjonsutbetal-
ingene 50-65 år inn i framtiden,
selv med dagens nivå på levealder.
Rettigheter i juridisk forstand er
opplagt vanskelige å endre i
ettertid. Det kan også være
problematisk å endre forvent-
ninger til pensjonsordningen, for
eksempel hvis man gjennom hele
yrkeskarrieren har sett på 60 år
som aldersgrensen.

Karl O Bogevold
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NYE SKIP: I september kunne statsminister Erna Solberg,
finansminister Siv Jensen og forsvarsminister Ine Eriksen
Søreide presentere nyheten om at Regjeringen frem-
skynder anskaffelsen av tre nye kystvaktfartøy som skal
erstatte tre av skipene fra Nordkapp-klassen. 
(Foto: Forsvaret)



nr. 4 2016    9

Forsvarsmateriells oppgave er å
utruste Forsvaret med relevant og
tidsriktig materiell som er trygt
for norske soldater å bruke. For-
svarsmateriell har ansvaret for den
tekniske tilgjengeligheten på flere
tusen militære kjøretøy, godt over
hundre  fly og helikopter, et stort
antall fartøyer og  flere IKT- og
ubemannede systemer.

Forsvarsmateriell ble ved etab-
leringen januar 2016 plassert rett
under Forsvarsdepartementet som
en selvstendig etat likestilt med
Forsvaret, Forsvarets forsknings-
institutt (FFI), Forsvarsbygg og
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
(NSM).

Varierte og omfattende 
prosjekter
Det er tilsammen 1300 ansatte i

etaten, der 60 prosent er sivile. I
tillegg til staben, Investerings-
avdelingen og Materiellavdelingen
har Forsvarsmateriell fem
leveranseavdelinger; Maritime
kapasiteter, Landkapasiteter, IKT-
kapasiteter, Felleskapasiteter og
Luftkapasiteter.
– Landkapasiteter ivaretar an-

svaret for landmateriell som
kampvogner, lastevogner og
andre typer kjøretøy, og leverer i
hovedsak til Heimevernet og
Hæren.

– Maritime kapasiteter ivaretar
ansvaret for Sjøforsvarets
materiell som fregatter, strids-
båter og ubåter.

– Luftkapasiteter har ansvaret for
å kjøpe og drifte blant annet
Luftforsvarets kampfly, fler-
motorfly, helikoptre og droner.

De utruster 
Forsvaret
Litt under ett år er gått siden Forsvarsmateriell offisielt ble opp-
rettet. Den nye etatens kjerneoppgaver er materiellinvestering
og materiellforvaltning i forsvarssektoren.
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– IKT-kapasiteter er leverandør og
forvalter av sikre IKT-systemer
til det norske Forsvaret.

– Felleskapasiteter har ansvaret
for det meste av materiellet som
de ulike forsvarsgrenene har til
felles – som uniformer, drivstoff,
ammunisjon og sanitets-
materiell.
Leveranseavdelingene har fag-

ansvar for å anskaffe og forvalte
det materiellet som inngår i deres
fagfelt. I leveranseavdelingene
sitter det blant annet ingeniører,
jurister, økonomer og offiserer
som arbeider med omfattende og
varierte prosjekter. Og alle har
samme mål – å utruste Forsvaret.

Innovasjon innen IKT
For noen år siden etterspurte
Kystvakten et verktøy som ville
gjøre deres hverdag lettere – et
verktøy som gjorde det enklere å
hente fram informasjon om
fartøy som ferdes på havet. Dette
oppdraget fikk Forsvarsmateriell
IKT-kapasiteter og resultatet er
et verktøy som kan brukes til så
mye mer. Høsten 2014 ble første
versjon av verktøyet rullet ut. Da
kunne det brukes til kystvakt-
virksomhet, kystovervåkning og i
forbindelse med fiskeriinspek-
sjoner og fiskerisporing. I neste
fase av prosjektet ble funk-
sjonalitet for søk og redning im-

plementert og i mars 2016 ble
det lagt til funksjonalitet for seil-
ingsprogram og rapportering.

Det er også blitt gjort forsøk
på å gi Kystvakten bredbånds-
dekning i Arktis. Forsøket som
ble gjennomført med stor
suksess viser at det er mulig å få
wifi 82° ved bruk av såkalte in-
klinerte satellitter. Forsøkene ble
gjennomført i mai av en liten
testgruppe fra Forsvarsmateriell
og Cyberforsvaret. Da fikk
satellittingeniør Vidar Madsen i
Forsvarsmateriell testet sin
hypotese om at det er mulig å
levere satellitt-kommunikasjon
og bredbåndsdekning i Arktis. 

EN LITEN RAKKER:
Ubemannede luftsys-

temer, landsystemer og
sjøsystemer vil vi se

stadig mer av i årene
som kommer. Her ser en

Forsvarets nye Black
Hornet.

(Foto: Simen Rudi/
Forsvarsmateriell) 

WIFI I ARKTIS: I mai dro en prosjektgruppe med deltakere fra Cyberforsvaret og For-
svarsmateriell til Arktis for å teste om de kunne opprette bredbånd 82° nord ved å be-
nytte inklinerte satellitter. (Foto: Simen Rudi/Forsvarsmateriell)
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Leverer stort til Hæren
Den mest kostbare leveransen til
Hæren noensinne, oppgradering
av hele CV90 kampvogn-flåten,
pågår stadig. De første
stormpanservognene ble over-
levert Panserbataljonen
september 2015. I desember skal
alle stridsledelsesvognene være
levert, og oppgraderte og ny-
produserte vogner blir levert
kontinuerlig frem til 2018.

Anskaffelse av nytt artilleri er
en annen av de store hærsats-
ningene i årene som kommer. I
januar ble fire aktuelle ar-
tillerileverandører invitert til
Norge for vintertesting ved øv-

ingsfeltene i nærhet av Rena.
Samtlige leverandører gav ut-
trykk for at testene var både godt
planlagt og gjennomført, og ikke
minst rettferdig. Alle test-data
som samles inn, både før, under
og etter testene er med på å legge
grunnlag for prosjektets anbefal-
ing til Forsvarsdepartementet.
Videre fremdrift i prosjektet
avhenger av en eventuell ny
landmaktsstudie. 

Stort og nytt til Sjøforsvaret
Torsdag 29. september kunne
statsminister Erna Solberg, finans-
minister Siv Jensen og forsvars-
minister Ine Eriksen Søreide

presentere nyheten om at Regje-
ringen fremskynder anskaffelsen
av tre nye kystvaktfartøy. For-
svarsdepartementet har gitt For-
svarsmateriell oppdrag om å
gjennomføre anskaffelsen av nye
kystvaktfartøyer. Anskaffelsen vil
bli gjort i henhold til «An-
skaffelsesreglement for Forsvars-
sektoren» med nasjonal
konkurranse, og flere norske verft
ser ut til å henge seg på kon-
kurransen. Planlagt levering av
første fartøy er i 2022.

I april ble det klart at Regje-
ringen går videre i prosessen om
et eventuelt kjøp av nye ubåter.
Ubåtene skal erstatte den eksister-
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ende ULA-klassen ubåter på sikt. Forsvars-
departementet har kommunisert at det er et
fransk og et tysk selskap som stiller sterkest
dersom Norge bestemmer seg for å anskaffe nye
ubåter; Franske Direction des Constructions
Navales Services (DCNS) og tyske ThyssenKrupp
Marine Systems (TKMS). Anbefaling om den
fremtidige ubåtkapasiteten planlegges ferdigstilt i
løpet av 2017. 

I tillegg begynner Sjøforsvarets nye logistikk-
fartøy å ta form. Fartøyet som kommer til å få
navnet KNM «Maud» blir det hittil største skipet
til Sjøforsvaret. Det skal erstatte to andre logis-
tikkfartøy; KNM «Tyr» og KNM «Valkyrien».
KNM «Valkyrien» ble takket av etter 21 års tje-
neste i juni 2015. 

INVITERTE TIL VINTERTESTING: I januar 2016 inviterte For-
svarsmateriell fire prekvalifiserte artillerileverandører til vinter-
testing på Rena; Nexter med skytset Caesar (Frankrike),
Hanwha Techwin med skytset K9 Thunder (Sør-Korea), RUAG
med skytset M109 KRAIT (Sveits) og Krauss-Maffei Wegmann
med skytset Panzerhaubitz 2000. (Tyskland). 
(Foto: Simen Rudi/Forsvarsmateriell) 

CV90: Med stormpanservogna i front.(Foto: Forsvaret)
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LANDER I 2017: De første norske F-35 kampflyene lander på norsk jord høsten 2017 
(Foto: Forsvaret)

Venter kampfly til høsten
Den aller største og mest kostbare anskaffelsen til Forsvaret i årene som
kommer er F-35 kampfly. Tilsammen skal det anskaffes inntil 52 stykk.
Kampflyprogrammet er det eneste anskaffelsesprogrammet som ikke
ledes av Forsvarsmateriell. I stedet ledes anskaffelsen av en pro-
gramdirektør i Forsvarsdepartementet. Forsvarsmateriell er likevel tungt
involvert og bidrar med personell og kompetanse og gjennom å for-
berede den fremtidige forvaltningen av F-35.

De første norske flyene lander på norsk jord høsten 2017. Deretter vil
videre leveranser skje fram til 2024. Da skal alt av fly, personell, utstyr,
våpen og trening være på plass og klart. F-35 er et såkalt multirollefly,
som vil si at det er bygget for å kunne løse en rekke ulike oppdrag, både
alene og sammen med andre.

For mer informasjon om de ulike prosjektene – se Forsvarsmateriells
nettsider Forsvarsmateriell.com.
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FSFs høst kampanje 2016

Trekning av vinnere
Vinnere ble Unn Wenstad,  FSF
Haslemoen og Knut Wendel
Olsen,  FSF  Gardermoen.    Totalt
fikk Forsvarets seniorforbund  140
nye medlemmer i kampanje-
perioden.

Trekning av vinnere av et
gavekort med verdi av kr 3000,-,
henholdsvis en reise tur-retur
Oslo-Kiel med Color Line og en
reise med  DFDS Seaways, tur-
retur Oslo – København med
opphold 1 døgn i København for
to personer, ble foretatt på kon-
tormøte i Forsvarets seniorfor-
bunds lokaler i Rådhusgata 2 den
29. desember.

Vinnere ble:
Reise med Color Line Oslo-Kiel
T/R for to personer:  Unn Wen-
stad,  Hemmeveien 5, 

2436 Våler i Solør. FSF Has-
lemoen.

Reise med DFDS Seaways, T/R
Oslo-København med opphold 1
døgn i København for to
personer:  Knut Wendel Olsen,
Manesjen 1, 2050 Jessheim. FSF
Gardermoen.

Vi gratulerer !

Ditt medlemsskap støtter vårt arbeid
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Meld deg inn i 
Forsvarets seniorforbund og
vinn gratis reise

Alle som tegner seg som nytt medlem i Forsvarets seniorfor-
bund (FSF) i perioden 1. januar til og med 10. mars 2017 deltar 
i trekningen om et gavekort med verdi på kroner 3000 for reise
med DFDS Seaways tur – retur Oslo-København og 1 døgn 
opphold i København.
Du velger selv når og hvordan du vil reise.
Gavekortet er gyldig til 1. juli 2017.

For å delta i trekningen må innmeldingsskjemaet være 
innkommet til forbundskontoret i løpet av 14. mars 2017.

Trekningen foretas 15. mars 2017.
Vinner kunngjøres på vår hjemmeside 
www.forsvaretsseniorforbund.no
og i Medlemskontakt nr. 1/2017.

med DFDS Seaways, tur – retur Oslo – København
med opphold 1 døgn i København for to personer

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

Dette gjør vi med å samarbeide med forbundets avdelinger, sentrale militære og politiske
myndigheter, forsvarstilsattes tjenestemannsorganisasjoner, landsomfattende organisasjoner,
offentlige myndigheter og næringslivet.
Forbundet har en spesialavtale med Forsvaret og dette er regulert i Bestemmelser om samarbeid
og støtte til Forsvarets seniorforbund og tilknyttede avdelinger.
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Øya Kypros er den tredje største i
Middelhavet, og Nord -Kypros
som er den tyrkiske delen etter
krigen i 1974, har beholdt mer av
øyas opprinnelig kultur enn den
gresktalende delen.

Tirsdag 11. Oktober møttes vi
12 stykker på Gardermoen hvor vi
møtte vår reiseleder Synnøve fra
Kristiansand. En liten gruppe med
andre ord. Flere hadde meldt seg
av. Mon tro om det ikke skyldtes
uroen i området i den siste tiden?

Turen gikk med Turkish
Airlines via Istanbul, en reise med
moderne Airbus 321 i Europas
beste flyselskap. Flybyttet i Is-
tanbul gikk greit og effektivt
videre til Ercan ved Nicosia, øyas
fortsatt delte hovedstad.

Dag 2 var til egen disposisjon
og vi gjorde oss kjente med alle
hotellets fasiliteter, og ikke minst
den flotte stranden.

På dag 3 var det utflukt i nær-
området til St Barnabas´ kirke,
kloster og arkeologisk museum,

samt omvisning i Famagusta med
bl a besøk i moskeen.

De fleste lot seg også friste an
stedets berømte iskrem.

Dag 4 hvilte vi ut på stranden
med svømming og bading i et
godt temperert middelhav.

Dag 5 var avsatt til øyas delte
hovedstad, Nicosia. Noen av oss
krysset demarkasjonslinjen og be-
søkte den gresk-kypriotiske delen,
en mer moderne by, litt dyrere,
men også med et yrende liv på
kaféer og fortausrestauranter. Å
krysse demarkasjonslinjen var
ikke noe problem, bare litt kø-
ståing.

Lunsjen inntok vi på en
gammel, historisk skysstasjon i
den tyrkiske delen, en populær
møteplass siden langt tilbake.
Veldig god mat hadde de også.
Etterpå var det shopping til
hyggelige priser. Pågående selgere
som man opplever i fastlands-
Tyrkia, fantes ikke.

Tjenestetilbudet spendte vidt.

Man kunne for eksempel få veid
seg når man vandret gatelangs.
Om ”pruting” var mulig vet jeg
ikke.

Søndag var det lagt opp til valg-
fri utflukt, og fire av oss tok taxi til
Girne, (eller Kyrenia på gresk) på
nordkysten, en sjarmerende
havneby med slott og borger,
marina og ikke minst restauranter.
Selv på søndag var butikker åpne,
og med salgskampanje på
brennevinsutsalget!

Dag 7 var også til egen dis-
posisjon og flere benyttet dagen til
å gjøre seg bedre kjent med forret-
ningslivet i Famagusta, visstnok
vellykket med hensyn til priser og
utvalg.

Siste dagen var det tidlig avreise
tilbake til Gardermoen via Is-
tanbul med fornøyde teltakere
som var positivt overrasket over
Nord-Kypros som feriedes-
tinasjon.

Harry Brenna

Forsvarets Seniorforbund Oslo

Tur til Nord-Kypros
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Nytt fra

forbundskontoret

Siden sist har
Leder deltatt på styremøte og medlemsmøte i
FSF Værnes, medlemsmøte hadde meget god
oppslutning. Se omtale i bladet.
Leder og nestleder har besøkt FSF Øst Finn-
mark, hvor vi gjennomførte medlemsmøter i
Vardø, Vadsø og Kirkenes. Mange av
medlemmene møtte opp på disse tre ar-
rangementene. Det møtte også opp personer
som ikke er medlemmer, det er alltid hyggelig.
Våre orienteringer dreide seg om; forbundet og
våre utfordringer som pensjonister, pensjoner,
hva skjer med min økonomi når jeg kommer på
institusjon og fremtidsfullmakt. 

Leder har også deltatt på medlemsmøte ved
FSF Indre Troms. Medlemsmøtet ble avsluttet
med en fin julemiddag, hvor stemningen var
meget god.   
Nestleder har orientert på to seniorkurs som ar-
rangeres av Forsvaret for yrkesaktive som inne
kort tid skal gå av med pensjon. Videre har han
besøkt FSF Stavern, FSF Kongsberg og FSF
Oslo. I alle avdelinger ble han møtt av lydhøre
og entusiastiske medlemmer. 

Landsstyremøte 5/16 ble gjennomført 
21- 23 november på Kielferja.
Av viktige saker landsstyret behandlet kan
blant annet nevnes:
• Medlemsutviklingen
• Styrking av rekrutteringsarbeid
• Krav til statsbudsjettet 2018
• Vedtektsutvalgets forslag til videre prosess

Landsstyret gjennomførte et godt møte hvor
mange gode innspill og synspunkter kom frem.
Dette gjør at landsstyret kan arbeide fremtids-
rettet med forbundets utfordringer.

I Vardø.

I Kirkenes.

Landsstyrets forhandlinger.

Forbundet vil før jul 
være på Face-book, 
følg oss der.
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Nye medlemmer har strømmet
til vår avdeling i år. 
Hva er forklaringen?

Styret satte seg bl.a. som mål ved
årets begynnelse å nå et medlem-
stall på 300 innen årets slutt.
Målet er allerede nådd! Medlem
nr. 300 ble ”innrullert” allerede
24. oktober. 

72 nye medlemmer er resultatet
så langt, men vi har hatt et frafall
på tilsammen 15 medlemmer i
samme periode. Dette betyr en
økning på 57 nye medlemmer i
vår avdeling og i FSF. 

Vi har brukt enhver anledning
til å motivere våre eksisterende
medlemmer til aktiv verveinnsats,
og resultatet taler for seg. De aller
fleste nyrekrutteringer har
kommet etter ”munn til munn-
metoden”.

Men hva er det som gjør vår
forening attraktiv og lett å
markedsføre?

Dagens FSF Øvre Romerike er
et resultat av mange års stor inn-
sats for å bygge opp en velfunger-
ende organisasjon, både
driftsmessig og økonomisk, med
dyktige og innsatsvillige personer
i alle viktige posisjoner, ikke minst
de som har stått i ledelsen av for-
eningen.

Foreningen har også den lykke
å ha en vertskapsavdeling (FKL)
som yter både økonomisk og
materiell bistand, og som ved å
stille lokaler til rådighet for
møte- og festvirksomhet,
vedlikeholder og skaper
tilhørighet til Forsvaret blant
våre medlemmer.        

Vi legger stor vekt på å holde
innholdsrike medlemstreff med
gode foredragsholdere, aktuell
informasjon, egenproduserte
quizer, allsang samt hyggelig be-
spisning.

Vi arrangerer også hyggelige
avdelingsfester med god middag,
sosialt samvær og dans til
levende musikk. Reisekomiteen
planlegger og tilbyr reiseopplev-
elser til felles hygge.

Vi legger meget stor vekt på
god informasjon til
medlemmene, og her kan bl.a.
nevnes: 

-Månedlige nyhetsbrev pr.
post eller e-post samt SMS-vars-
ling om kommende aktiviteter. 

-Egen Facebook-side og aktiv
bruk av FSFs hjemmeside - av-
deling Øvre Romerike.

-Egenutviklet informasjons-
materiell til vervebruk kom-
binert med henvisning til FSFs
vervekampanjer.  

I tillegg til de sentralt framfor-
handlede har vår avdeling inn-
gått en rekke lokale rabattavtaler.

Det er vår tro at det er
summen av ovenstående som har
skapt grunnlaget for den
medlemsvekst vi opplever i øye-
blikket.

Det kan også nevnes at vi be-
nytter FSFs administrative data-
verktøy StyreWeb til foreningens
medlemsregister, regnskap og
dokumentarkiv, samt ved mas-
seutsendelser av e-post og SMS.

Som dagens leder av FSF av-
deling Øvre Romerike vil jeg be-
nytte anledningen til å rose våre
medlemmer for vervejobben som
er gjort, samtidig som jeg vil
ønske alle lesere av  Medlems-
kontakt en riktig GOD JUL og et
fredfylt NYTT ÅR!

Harald Blakseth

Styret har stilt det samme spørsmålet til våre medlemmer, og
svaret kan kort oppsummeres slik: Jo, fordi vi føler at vi har en
eller annen fordel av å være medlem i FSF Øvre Romerike.
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Bæreia-seminar
Tirsdag 25. og onsdag 26. oktober
ble det arrangert et seminaret i
regi av Seniorenes fellesorganisa-
sjon, som er paraplyorganisasjon
for Avinors pensjonistforening,
Forsvarets seniorforbund og
Seniorsaken på Forvarets
veteransenter på Bæreia.  40
deltakere fikk et spennende og
variert program.. 

Seminaret hadde innflytelse i
kommunepolitikken, i eldrepo-

litiske spørsmål, som hovedtema.
Og det var bare å spisse ørene. I
løpet av de to dagene loset den
eneforedragsholderen etter den
andre oss gjennom lobbykurs,
arbeid i eldreråd, arbeid med
massemedia og diskusjon rundt
folkemøter våren og høsten 2017.

Også gammel-ordføreren fra
Trysil var et spennende og lunt
bekjentskap. Kanskje er det fordi
han er ute av politikken at han

delte forretningshemmeligheter
og alle påvirknings- og sam-
arbeidstriks med oss, eller som
han kalte det, «Grunnkurs i
lobbyvirksomhet». 

Leder i Eldrerådet i Elverum,
Arne Druglimo ga en engasjert
orientering om arbeidet i rådet,
hvilke muligheter som finnes og
hvilke regler som faktisk gjelder.
Vi må være våkne og alltid være
parat til å gå inn i et eldreråd. Der
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skjer det mye, mye påvirkning og
mye nettverksbygging.

Lege Kjetil Høye snakket om
utfordringer i eldreomsorgen,
særlig den forebyggende delen.
Utfordringen for oss var å klare å
holde oss alvorlige noen minutter.
Han var innom mange viktige
tema, og hans fremføring var så
humørfylt og direkte at vi
nærmest lå utover bordene.

Bruk av massemedia i både tra-

disjonelle og sosiale kanaler ble
diskutert.  Det er stort sprik mel-
lom de ulike organisasjonenes
synlighet og bruk av media. Ikke
minst sosiale media. Målet er å få
alle organisasjonene på Facebook
innen kort tid. Vi må trekke
veksler på hverandres erfaringer.

Folkemøter i forbindelse med
stortingsvalget neste år ble de-
battert. Her må vi nok kaste all
sjenanse, hoppe ut i det og få folk

med oss. Vi skal sette pensjon-
istene på dagsorden i forbindelse
med det kommende valget. Vi
konstaterer at de eldre får meget
stor oppmerksomhet rundt helse
og omsorg før valgene. Tema, tid
og sted vil bli klart til våren. 

Geir Anda
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Undertegnede besøkte FSF
Værnes den 11. oktober i år.
Første punkt på programmet var
møte med styret. Her diskuterte vi
rekruttering og hva som kan
gjøres lokalt. Det å være raus i
medlemskap er viktig. FSF
Værnes` erfaringer med Styreweb
ble diskutert og konklusjonen er
at avdelinger er meget godt for-
nøyd med innføringen av dette
nye verktøyet. Leder i Avinor pen-
sjonistforening Værnes, Odd Arne

Haugvold var invitert til møtet og
samarbeid mellom avdelingene
ble diskutert. Eldrerådsleder Jon-
Anders Myrvang ga sine betrakt-
ninger om viktigheten av å være
representert i eldreråd. Dette var
et konstruktivt og godt møte.

På det etterfølgende medlems-
møtet holdt leder i forbundet en
orientering om utfordringene for
pensjonister i Norge. Det var ca
50 tilstede. Meget bra oppmøte
tatt i betraktning at noen av “de

faste gjestene” var barnepassere
grunnet skolens høstferie, og også
andre som hadde dratt til syd-
ligere strøk. Det var god stemning
og praten gikk livlig. Forbunds-
lederen fikk æren av å være med
på åpningen av et nyoppusset og
innredet rom. Her er nedlagt
mange arbeidstimer og det har
blitt fint og meget informativt. 

Geir Anda 

Medlemsmøte FSF Værnes
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Forbundet for alle seniorer som har eller har hatt tilknytning til Forsvaret

FORSVARETS  SENIORFORBUND

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

n Hjelpe enkeltmedlemmer i pen-
sjonssaker der hvor dette er ønskelig
eller nødvendig 

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

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

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

n Være en pådriver slik at opp-
arbeidede og framforhandlede
rettigheter blir opprettholdt 

n Motivere avdelingene til samlet
profilering  og rekruttering 

n Engasjere oss lokalt i arbeidet
med å vedlikeholde og viderefor-
midle lokal militærhistorisk kunnskap
og tradisjon

VÅRE OPPGAVER

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

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

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

HVA GJØR VI FOR DEG?

DETTE HAR VI OPPNÅDD

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

Støtt vårt arbeid gjennom medlemskap!

n Drøftingsrett med regjeringen om regulering av folketrygdens
grunnbeløp og pensjoner.
n Drøftingsrett om statsbudsjettet når det gjelder saker av betydning
for pensjonister.
n Godt gjennomslag for våre argumenter i avgitte høringsuttalelser.
n Direkte tilgang til Statens Pensjonskasse (SPK) (avdelingsnivå) slik at
vi raskt kan få svar på problemer for våre medlemmer.
n Vårt medlemsblad «Medlemskontakt» er det eneste fagblad SPK har
en fast spalte i. Der tas det opp aktuelle pensjonsspørsmål som berører
våre medlemmer.
n Vi har klart å overbevise Arbeids- og sosialdepartementet om at
gjeninntredelse ved 67 år ikke er realistisk, dette har medført at
personer som har gått av på særaldersgrense eller AFP skal få opp-
regulert pensjonsgrunnlaget ved 67 år.
n Vi har direkte tilgang til statsråder, stortingets komiteer og 
representanter for gjennom disse å påvirke og formidle vårt syn.
n Forbundet har fremforhandlet gode avtaler om medlemsfordeler
med bedrifter, i tillegg til at forbundet kan benytte Forsvarets inngåtte
avtaler.
n I dag er FSF en pensjonsfaglig ressurs for våre medlemmer og en
rådgiver i pensjonsspørsmål for Forsvarssjefen.
n Pensjonistkursene i Forsvaret som ble initiert og gjennomført av 
Forsvarets Pensjonistforbund er nå en oppgave tillagt linjen i Forsvaret,
men hvor FSF er tilstede med fagekspertise.
Forsvarets seniorforbund mener det er en selvfølge at alle pensjonister
skal opprettholde sin relative andel av velferdsutviklingen. 
Ved å være medlem i Forsvarets seniorforbund er du med på å påvirke
myndighetene og utviklingen av våre pensjoner, samt at personlig hjelp
og støtte fra forbundet alltid er tilgjengelig.
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Forbundet for alle seniorer som har eller har hatt tilknytning til Forsvaret

FORSVARETS  SENIORFORBUND  |  LOKALE  AVDELINGER

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

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

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

FSF - Bjerkvik
LederJan Lundli
Vassdalsveien 425
8530 Bjerkvik
41273564
bjerkvik@fsforb.no

FSF - Bodø
Leder Jarl Christen 
Christensen
Fredensborgveien 85A
8003 Bodø
75524156 99025713
bodoe@fsforb.no

FSF – Drammen
Leder Eirik Davidsen
Krystallveien 31
3478 Nærnes
93016971
drammen@fsforb.no

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

FSF - Fauske
Leder Lars Andreassen
Aspveien 12
8209 Fauske
75646631 90650654
fauske@fsforb.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FSF - Kongsvinger
Leder Kåre Lødding
Multeveien 1
2209 Kongsvinger
40034634 
kongsvinger@fsforb.no

FSF - Levanger/Verdal
Leder Einar M Aasen
Leirabekkvegen 3
7600 Levanger
74081896 90741852
levangerverdal@fsforb.no

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

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

FSF - Mosjøen
Leder Ragnar Olsen
Mathis Brunsgt 20 C
8657 Mosjøen
90672064
mosjoen@fsforb.no

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

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

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

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

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

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

FSF - Stavern
Leder Hans Sigurd Iversen
Gunnar Reiss 
Andersens gt. 133
3259 Stavern
92827926
stavern@fsforb.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oppdatert pr 26.9.2016
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