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Skal en våge å tro at 2012 blir husket 
som det året da alderdiskrimine-
ringen i arbeidsliver virkelig ble 
satt på dagsordenen. Innledningen 
på året gir grunn til håp.

Senter for seniorpolitikk (SSP) 
står på vegne av regjeringen som 
nasjonal koordinator. Og fra stats-
råd Hanne Bjurstrøm sin åpnings-
tale ifm med åpningsseminaret den 
31. jan. 2012 i Oslo siteres følgende:

Aktiv aldring betyr at mer av 
befolkningens aldring skal utspille 
seg innenfor arbeidslivet. 

Det er mye som tyder på at virke-
midler for å få dette til, vil være både 
tilrettelegging og endrede ramme-
betingelsene for ordinger knyttet til 
uttak av pensjon. Eller sagt på en 
annen måte; Innføre intensiver slik 
at både arbeidsgivere/arbeidstakere 
(seniorer) vil ha/vil fortsette i lønnet 
arbeid utover dagens aldersgrenser. 
Om særaldersgrenser sa statsråden 
videre:

Mange særaldersgrenser er en 
historisk overlevning fra tidligere 
tider, og fremstår, særlig for unge, 
som et privilegium for middel-
aldrende i visse yrkesgrupper. 

For meg er det her nærliggende 
i første omgang å tenke på min 
tidligere arbeidsgiver, med en sær-
aldersgrense for yrkesbefal på 60 år 
(Lov om personell i Forsvarets). 
Det er dog unntak for offiser med 
generals- og admirals grad, her kan 
departementet gi dispensasjon fra 
aldergrensebestemmelsene for inn-
til ett år om gangen, når spesielle 
forhold gjør det utilrådelig at ved-
kommende fratre ved oppnådd 
aldersgrense. Dog ikke utover 5 år 
(65 år).

Jeg er på prinsipielt grunnlag 

helt enig med statsråden. Det 
burde være mulig lå legge andre 
kriterier enn alder til grunn for om 
en offiser skal fortsette eller slutte. 
Det bør være mulig i større grad 
å vurdere funksjonalitet målt mot 
stillingens krav, f eks i stabs- og  
instruktør- og utredningsarbeid. 
Videre kan en samordnet fleksibel 
og dynamisk personalpolitikk i 
statlig sektor med fokus på senior-
politikk spesielt være områder hvor 
det er gevinst å hente for alle parter. 

Lov om aldersgrense for offentlige 
tjenestemenn er styrende i statlig 
sektor med alminnelig aldersgrense 
på 70 år. De som omfattes av denne 
loven plikter å fratre første måneds- 
skifte etter at aldersgrensen for  
stillingen er nådd. Tjenestemann 
kan imidlertid fortsette i stillingen 
utover aldersgrensen dersom 
vedkommende fortsatt fyller de 
karv som stillingen forutsetter og 
ansettelsesmyndigheten treffer 
vedtak om dette. Etter vedtak om 
å fortsette i stillingen kan tjeneste-
mannen arbeide fram til 75 år.  

En anbefaling til slutt: 
Start med lovarbeidet og med 

en bred involvering. ”Løs opp” 
på plikten til å fratre på grunn av 
alder, mens ”rettigheten” for de 
som trenger det fortsatt ivaretas. 
Både aldersgrenser og ikke minst 
særaldersgrenser bør byttes ut med 
en seniorpolitikk gjeldende for hele 
den statlige sektoren, og som har 
de intensiver som imøtekommer 
samfunnets ønske om en aktiv 
aldring gjennom arbeidslivet.

Hva er det som hindrer stats-
råden til å sette i gang, er det 
frykten for partene i arbeidslivet?

Det	europeiske	året	for	Aktiv	
aldring	og	solidaritet	mellom	
generasjonene
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Det er deilig med fester og høytider. 
De fleste ser fram til de dagene 
med forventning fordi de skiller 
seg tydelig ut fra hverdagene. Det 
er fri, det er samling av familie og 
venner, det er god mat og mykje lys 
og varme.

Men så kjenner vi at jammen er 
det godt at ”jula ikke varer helt til 
påske”. Vi blir ”stinne” nok etter en 
uke, både i sjel og sinn og mage. 
Og hva lengter vi etter da? Jo, 
ganske enkelt hverdagene. De helt 
alminnelige dager der godsakene 
er byttet ut med brunosten eller 
gulosten og den enkle kaffekoppen 
ved kjøkkenbordet.

Vi dveler ikke så mye med hver-
dagene. De kommer og går nesten 
av seg selv. Det er mer stas å dvele 
ved de store fester, de fantastiske 
reiser, de bugnende måltider. Men 
det er ikke så mange av dem for de 

fleste av oss. Det er hverdagene det er 
flest av. Det er i hverdagen livet leves.

Kanskje vi burde oppgradere 
hverdagene i livet? Helt enkelt justere 
dem opp og la dem få mer plass når 
vi tenker over livet, livsinnholdet og 
hva vi har å være takknemlige for?

Visst er det nok av utfordringer 
i hverdagen – det er der de er. Slit i 
jobb, strev med unger, plager med 
sykdom, arbeid med sorg. Hver dag 
har sannelig nok med sin egen plage, 
det må vi ikke overse. Vi må være 
ærlige både mot oss selv og mot livet.

Men spør vi en som er syk hva 
hun eller han har øverst på ønske-
listen, tror jeg ikke at ønsket da er 
de store festlige anledninger. Tvert i 
mot tror jeg svaret er den alminne-
lige hverdag. Det helt alminnelige. 
Den vanlige rytmen i hjemmet, i 
familien, på jobben, i foreningen. 
Når ønsket er at kroppen skal 

spille på lag, er det hverdagen og 
de alminnelige sysler som topper 
ønskelisten.

Jeg vil slå et slag for det å se 
storheten i det alminnelige. Gjøre 
hverdagen og det alminnelige litt 
mer hellig. Gi den litt mer rom 
for undring. Jeg tror det handler 
om å oppdage viktige deler ved 
rikdommen i livet. Takke mer for 
det velsignede kjøkkenbordet. For 
syltetøyet og brødskiva. For kaffe-
koppen og melkeglasset. For den 
daglige turen med bikkja, på  
butikken, på hytta og skituren.

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. 

Hellig	alminnelighet
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HØRINGSUTTALELSE	
– FSJs fagmilitære råd
Høringsuttalelse fra Forsvarets 
Seniorforbund til rapport  
– Forsvarssjefens Fagmilitære Råd 
(hele rapporten kan lastes ned på 
forsvarsdepartementets hjemmeside)

FSF sin høringsuttalelse er basert 
på vurderinger og vedtak fattet i 
Forsvarets seniorforbunds styrende 
organer. Kommentarene er i første 
rekke å henføre til hørings- 

dokumentets kap. 7, personell, 
kompetanse og kultur.

Innledningsvis vises til kapittel 
7 første avsnitt, om at Forsvaret 
skal videreutvikles til en moderne 

Forsvarssjefen sammen med sine generalinspektører på pressekonferanse ifm framleggelsen av Fagmilitært råd desember 2011.  
Fra venstre: GIH: Per Sverre Opedal, GIS: Håkon Bruun-Hansen, FSJ: Harald Sunde, GIHV: Kristin Lund GIL: Finn Kristian Hannestad 
(Alle foto i artikkelen: FMS)
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kunnskapsorganisasjon, i takt med 
samfunnsutviklingen med hoved-
fokus på strategisk styring og 
utvikling av personellressursene.

Forsvarets struktur og kapasiteter 
er hovedlinjene i rapporten. Det 
fremgår av rapporten at personell-
ressursen inngår som en integrert 
del av virksomhetens strategi slik at 
personellet blir en viktig ressurs for 
å oppnå Forsvarets strategiske mål. 

Forsvarets seniorforbund finner 
liten grad av nytenkning innenfor 
personellsektoren. Tidligere ut-
trykksmåter og formuleringer er 
ikke gitt nytt innhold.  Det vises til 
at demografiske og andre samfunns- 
utviklingsstrekk medfører nye 
forventninger fra arbeidstakerne. 
Som et eksempel på dette, viser 
Forsvarets seniorforbund til en av 
de største sosiale reformer i Norge, 
pensjonsreformen, som trådte i kraft 
1. januar 2011. Pensjonsreformen 
legger til grunn økt levealder og 
valgfrihet med hensyn til uttak av 
pensjon. Pensjonsreformen har for 
mange arbeidstakere endret forut-
setningene for fremtidige pensjoner. 
Det synes å være en svakhet med den 
foreliggende rapport at forholdene 
eksempelvis knyttet til særalders-
grenser og eventuelle konsekvenser 
av endring av disse ikke er drøftet. 
Forsvarets seniorforbund mener 
at Forsvarets strategiske personell-
planlegging, personellpolitikk og 
personellforvaltning må utvikles i 
takt med samfunnsutviklingen og 
må sørge for at personellets rettig-
heter til pensjonsopptjening også 
blir ivaretatt. Forbundet vil likevel 
understreke at Forsvarets virksom-
het er spesiell og at det i mange 
tilfelle kan være nødvendig å ta 
hensyn til personellets funksjons- 
evne. Dette bør imidlertid ikke 
være avhengig av personellets 

fysiske alder, men betinget av en 
mer dynamisk og fleksibel senior-
politikk i Forsvaret.

I  pkt 7.3 fremgår det at de 
anbefalte strukturendringer vil 
ha betydelige personellmessige 
konsekvenser, spesielt i perioden  
2013 til 2016. Det fremgår videre at 
det legges opp til bruk av et bredt 
spekter av virkemidler for å redusere 
de personellmessige konsekvenser. 
Hvordan disse virkemidlene 
innrettes kommer ikke frem, men 
erfaringsmessig har virkemidlene 
vært innrettet mot avvikling av 
arbeidskraft. Forsvarets senior-
forbund vil fremheve betydningen 
av at de pensjonsmessige konse-
kvenser ved bruk av virkemidler 
skal fremgå for det enkelte virke-
middel. Eksempelvis gir avskjed 
på redusert lønn ikke opptjening 
av alderspensjon i folketrygden, 
dette kan ha betydelig konsekven-
ser for fremtidige pensjoner, jf de 

nye reglene om alleårsopptjening, 
(gjelder fra og med 1954- kullet, 
med overgangsordninger for  
kullene 1954 –1962).

 Forsvarets seniorforbund mener 
videre at den strategiske personal-
ledelse – må synliggjøre en syste-
matisk og langsiktig planlegging 
av personellbehov, planlegging av 
personaltilgang og -avgang, inte-
grasjon med generell strategiutvik-
ling og planmessig kompetanse-
utvikling, alt i tråd med Forsvarets 
overordnede mål. Den strategiske 
ledelses plandokumenter må være 
kjent for personellet 

Personellforvaltningens hoved-
oppgave ved avvikling av arbeids-
kraft bør være å forvalte de tiltak, 
lover og regler som en må forholde 
seg til i den fysiske avviklings- 
prosessen. Avvikling av arbeidskraft 
i Forsvaret må gjennomføres slik at 
berørt personell opprettholder sitt 
positive syn på tjenesten i Forsvaret 
også etter sin fratreden.

Avvikling av arbeidskraft i  
Forsvaret bør utvikles og forholdene 
legges til rette, slik at personellet gis 
i utsikt å finansiere mest mulig av 
seniorperioden med lønnsinntekt 
fremfor en pensjonsinntekt. Dette 
må ses i sammenheng med økt 
levealder. Det vises videre til det 
etterfølgende avsnitt.

I pkt 7.4 i pkt karriereveksling 
fremgår at det skal utvikles et mer 
helhetlig og fremtidsrettet system 
for karriereveksling for personell i 
Forsvaret. Et slikt system skal bidra 
til en verdig og god overgang til 
annet arbeid utenfor Forsvaret.

Forsvarets seniorforbund mener 
at utvilkling av et karrierevekslings- 
system spesielt må ivareta den 
gruppen av befalet som tilhører 
avdelingsbefalet. Denne kategorien 
som har pliktig fratreden, normalt 
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ved 35 år, vil ha rett til oppsatt 
alderspensjon fra Statens pensjons-
kasse. Denne utbetales fra første 
måned etter fylte 67 år. Dersom 
vedkommende har en aldersgrense 
på 65 år eller lavere utbetales oppsatt 
pensjon fra 65 år selv om alders-
grensen for stillingen er lavere. For 
at denne kategorien skal ha en til-
fredsstillende pensjonsopptjening 
vil det være avgjørende at det blir 
en glidende overgang fra avdelings-
befalskarrieren til ”nykarrieren”.   

Aldersgrensene for yrkesbefal 
i Forsvaret er fastsatt i lov av 2. 
juli 2004 nr. 59 om personell i 
Forsvaret. Lovens § 9 fastsetter en 

aldersgrense for yrkesbefal på 60 år 
og at man plikter å fratre ved første 
månedsskifte etter at aldersgrensen 
er nådd.

Dette vil på sikt, innebære en  
betydelig reduksjon av yrkesbefalets 
pensjoner. Det er en pågående  
politisk debatt rundt særalders-
grenser i forhold til pensjonsrefor-
men. Det er nærliggende å tro at en 
endring av særaldersgrensene også 
vil berøre stillinger i Forsvaret.

Forsvarets seniorforbund mener 
at i statlige virksomheter hvor det 
er nødvendig og ta spesielle hensyn 
til funksjonsdyktighet, må fysisk 
alder ikke være et kriterium. Alders- 

grenser generelt og særaldersgrenser 
spesielt må derfor i prinsippet av-
vikles, sekundært heves til 75 år. 
Det må legges til rette for andre 
ordninger som trer inn i stedet for 
aldersgrenser slik at personellet gis 
mulighet til fortsatt arbeid, i tråd 
med pensjonsreformens intensjoner.

Det kan virke urimelig at den 
enkelte etat skal ha et selvstendig 
ansvar for karriereveksling. Forsva-
rets seniorforbund mener derfor at 
det må utvikles et statlig karriere- 
skiftsystem hvor statens rolle som en 
ansvarlig arbeidsgiver blir tydeligere.

Forsvarets seniorforbund avdelinger Ring-
erike/Hole og Ingeniørvåpnet arrangerer 
tur til Rothenburg	i	Tyskland i pinsen og til 
Agadir	i	Marokko i siste halvdel av oktober.

I Rothenburg feires at byen ble spart for 
brenning og ødeleggelse i 1631. Feiringen 
varer i tre dager. Vi skal bo et hotell midt i 
byen og deltar i feiringen. Pris kr 7800,-.

I Marokko forlenger vi sommeren med et 
fjortendagers opphold hvor bading, sever-

digheter, SPA eller massasje og dagsreiser 
står på programmet. Det er også glimrende 
golfmuligheter. Vi bor på hotell på stranda i 
Agadir med halvpensjon (frokost og middag). 
Pris tur/retur fra Gardermoen ca. kr 8200,-.

Ta kontakt med Odd Tangen tlf. 992 49 277 
eller mail: oddtangen@hotmail.com for 
mer informasjon. Påmelding	snarest	og	
senest	innen	15.	mars.

Bli	med	på	tur!
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Som normal er, tar slike ”omvelt-
ninger” noe tid. Først den fysiske 
utforming av et slikt hederstegn, 
så skal også diplomet lages. Så skal 
selvfølgelig kandidater fremmes og 
vurderes, og siden utdelingen bare 
skal skje på forbundets landsmøte, 
tar det nødvendigvis noe tid før alt 
er på plass, og verdig kandidater kan 
få sin fortjente oppmerksomhet.

Den tidligere oppmerksomhet 
(utnevning av æresmedlemskap) 
hadde i begynnelsen i sine statutter 
at det skulle følge med et tinnfat som 
et synlig bevis på at vedkommende 

var blitt utnevnt til æresmedlem. 
Dette gikk en bort fra etter hvert, 
og det ble i stedet innkjøpt en 
tilpasset gave til den enkelte. For 
at alle, også tidligere utnevnte 
æresmedlemmer, skulle har en lik 
dokumentasjon på deres arbeid til 
beste for forbund og medlemmer, 
ble det beslutt at også disse skulle 
tildeles forbundets hederstegn. 
For oversiktens skyld tas det her 
med hvem som er blitt utnevnt til 
æresmedlemmer, og hvem som fra 
og med landsmøtet 2011 er tildelt 
forbundets hederstegn:

Forsvarets	seniorforbund	deler	
ut	hederstegn	med	diplom	
Forsvarets seniorforbund har siden starten utnevnt æres- 
medlemmer i forbindelse med sine landsmøter. I forbindelse 
med forberedelsen til navneskifte og at det i tillegg var flere 
av avdelingene (ny benevnelse på tidligere foreninger) som 
også hadde æresmedlemmer, ble det besluttet at forbundet 
skulle endre sin hedersbevisning fra æresmedlemskap til å 
dele ut et hederstegn ut fra de samme kriteriene som gjaldt 
for æresmedlemskap. 

tekst: arild kristensen

Tidligere	Æresmedlemmer	
Birger Wold (25.06.1921 – 05.08.1994)  
Jack Helle (05.10.1912 – 05.10.1996)  
Arne Svendsen (17.01.1922 – 10.12.1996)
Gabriel Lund (17.07.1927 – 16.11.2004) 
Ole Dokke (10.02.1922 – 20.06.2009) 

På	landsmøtet	i	Sarpsborg	i	8.	juni	2011	ble		
følgende	tildelt	forbundets	hederstegn:
Berit Falkberget Engøy 
Bernt Kristiansen
Kolbjørn Johansen 

Æresmedlemmer:	 Utnevnt	dato
Arne Sørensen 30.06.1993
Rudolf Grinde 30.06.1993
Henning Synnevåg 04.07.2003
Torolf Støyva 07.06.2001
Gunnar Kåre Wiik 26.05.2005
Anne Marie Gjessing 14.06.2007
Erik Engnes 14.06.2007

hederstegn
Hederstegnet er en rund forgylt 
medalje, 35 mm i diameter. 
Medaljen bæres i 33 mm bredt 
rødt bånd delt i to av en 5 mm 
hvit stripe og hvor hvert av de 
to sidefeltene igjen er delt av 
en midtstilt 5 mm blå stripe. 
Medalje med bånd er totalt  
90 mm lang.
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Siden både navnevalg og design
av ny logo først ble besluttet på 
Landsmøte i juni 2011, var det ikke 
mulig å ha de synlige bevisene til-
gjengelig samtidig. Derfor kunne en
først i forbindelse med forbundets 
julelunsj i desember 2011 inviterer 
til offi  siell overrekking av denne 
nye oppmerksomheten. Nå er det 
alltid slik i en travel førjulstid, at 
ikke alle har anledning til å ta en 
Oslotur sånn midt i uken. Dessverre 
er det også slik at med en skrantende
helse er det ikke like lett for å ta av 
sted uansett årstid. 

Men torsdag den 8. desember ble 
det invitert til en enkel høytidelighet 
i Oslo Militære Samfunn hvor det i 
tillegg til et hyggelig sosialt samvær
med tradisjonell julemat med til-
behør, ble overrekkelse av hederstegn 
med diplom til (fra venstre:) Torolf 
Støyva, Bernt Kristiansen, Rudolf 
Grinde, og Kolbjørn Johansen.

Forbundet har også søkt Forsvars-
sjefens dekorasjonsråd om tillatelse 
til å bære Forsvarets seniorforbunds 
Hederstegn på uniform og at den 
oppføres og rangeres i gruppe 4 
Andre norske dekorasjoner.

Alle som tildeles hederstegnet 
får også et diplom med tildelings-
dato, navn og begrunnelse. På vegne 
av landsstyrets undertegnes diplomet 
av FSFs leder og paraferes av FSFs 
nestleder og FSFs forbundssekretær.

Forsvarets seniorforbunds 
hederstegn bæres på venstre side 
av brystet i høyde med jakkeslagets 
knapphull. 

Til uniform bæres hederstegnet
som bestemt i Forsvarssjefens 
direktiv for bruk og bæring av 
dekorasjoner, ordner og medaljer i
Forsvaret, samt gjeldende uniforms-
regler og uniformsreglement for 
Forsvaret.

Foto: AK
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§ 1 Innstiftelsen av Forsvarets seniorforbunds 
(FSF) Hederstegn ble vedtatt på Landsmøtet 
den 8. juni 2011 og erstatter tidligere Forsvarets 
pensjonistforbunds (FPF) Æresmedlemskap 
med retningslinjer fastsatt i FPFs styremøte den 
30. november 1988 og FPFs Hederstegn fastsatt 
på landsmøtet 12. juni 2009. Alle nålevende 
tidligere utnevnte æresmedlemmer tildeles 
FSFs Hederstegn.

§ 2 Forsvarets seniorforbunds Hederstegn er 
forbundets høyeste utmerkelse. Forslag til 
kandidater kan fremmes av enkeltpersoner, 
avdelinger eller av landsstyret. Det skal følge 
en skriftlig begrunnelse med forslaget. Lands-
styrets vedtak krever 2/3 flertall. Hederstegnet 
tildeles på første landsmøte etter vedtaket.

§ 3 Hovedkriteriene for tildeling av Forsvarets 
seniorforbunds Hederstegn er ekstraordinær 
arbeidsinnsats for FSF og for forsvarets seniorer 
i sin alminnelighet.

§ 4 Forsvarets seniorforbunds Hederstegn er en 
rund forgylt medalje, 35 mm i diameter. Med-
aljen bæres i et 33 mm bredt rødt bånd delt i to 
av en 5 mm bred hvit stripe og hvor hvert av de 
to sidefeltene igjen er delt av en midtstilt 5 mm 
blå stripe. Båndets farger er i nasjonalflaggets 
farger. Medalje med bånd er totalt 90 mm lang.
Medaljens avers viser forbundets logo opphøyet 
i senter med teksten FORSVARETS SENIOR-
FORBUND i opphøyet skrift langs kanten.
Reversen har på midten en opphøyet eikegren 
med teksten FORTJENESTEFULL INNSATS 
FOR FORSVARETS SENIORER i opphøyet 
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plom med tildelingsdato, navn og begrunnelse. 
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§ 9 Forsvarets seniorforbund s Hederstegn er opp-
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Andre norske dekorasjoner
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og bæring av dekorasjoner, ordner og medaljer 
i Forsvaret, samt gjeldende uniformsregler og 
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Statutter	for	Forsvarets	seniorforbunds	hederstegn 
(Oslo, 8. juni 2011)
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I et intervju med Aftenposten 
den 6. februar sier Navarsete at 
norsk eldreomsorg må gjennom 
store endringer for å kunne takle 
en langt mer tallrik befolkning 
av eldre etter 2020. Stikkordet er 
forebygging. Kommunene må 
satse langt mer på å få eldre til å bo 
hjemme og være selvhjulpne lengst 
mulig. Idealet er systemet som er tatt 
i bruk av den danske kommunen 
Fredericia. Her satser kommunene 
mer på at langt flere eldre til å bo 
hjemme og være selvhjulpne lengst 
mulig. Danskene mener det er billi-
gere for kommunen og bedre for de 
eldre. Ni av til danske kommuner 
innfører nå denne modellen.

Må forebygge
Kommunalministeren viser til at 
mellom halvparten og en tredjedel 
av alle som går ut av videregående 
skole etter 2025, må velge seg jobb 
i helse- og omsorgssektoren. Vi må 
nå lære av danskenes satsing på 
forebygging og hjelp til selvhjelp 
fremfor å prioritere medisinsk 
behandling og bygging av stadig 
flere institusjonsplasser for eldre, 
sier hun.

Eldrepolitikken står fast
På spørsmål fra Aftenposten om 
hvordan dette harmonerer med  
Regjeringens politikk, sier Navarsete:

Målene i Regjeringens omsorgs-
plan står fast. Men hele det politiske 

miljøet må ta selvkritikk for at vi 
har vært for opptatt med å bygge 
institusjonsplasser i stedet for å 
hjelpe eldre til å leve gode liv i eget 
hjem så lenge som mulig, svarer 
statsråden.

Ikke mindre offentlig ansvar
Hun etterlyser en grunnleggende 
debatt om hvordan velferdsstaten 
møter eldre. Vi har lett for å skjære 
alle over en kam og vi la eldre gå 
fra å være innbyggere til å bli 
klienter. Den tenkningen må vi ta 
et oppgjør med. Hun understreker 
at det offentlige ikke skal ta mindre 
ansvar.

Men velferdsstaten skal ta en 
annen rolle overfor eldre og andre 
grupper som trenger støtte til å 
klare seg selv. Vi må gå fra å bruke 
det meste av ressursene på å  
kompensere svakheter og sykdom 

til å forebygge, trene og rehabilitere 
slik at folk kan ta ansvar for eget liv.

Sykehjem siste utvei
I eldreomsorgen vil hun gjøre inn-
leggelse på sykehjem til “siste utvei” 
og varsler at neste fase i gjennom-
føringen av samhandlingsreformen 
vil handle om å styrke arbeidet 
med rehabilitering og forebygging.

“Ny” eldreomsorg
Kommunalministeren ønsker seg 
en tverrpolitisk dugnad for å endre 
den kommunale omsorgstjenesten. 
Stikkord for endringer er blant 
andre:
•	 Mer	ressurser	til	forebygging	og		
 rehabilitering i norsk kommuner  
 og mindre vekt på å bygge nye  
 sykehjem og omsorgsboliger.
•	 Flere	fysio-	og	ergoterapeuter	inn		
 norsk eldreomsorg

Varsler	endret	
eldreomsorg
Brannfakkel fra kommunalminister Liv Signe Navarsete:
Regjeringens politikk holder ikke mål i møte med eldrebølgen.



MEDLEMSKONTAKT  Nr. 1 • 2012   11

Varsler	endret	
eldreomsorg

•	 Økt	bruk	av	frivillige	for	å	
 aktivisere eldre. 
•	 Tiltak	for	å	sikre	livsløpsstandard		
 i eksisterende boliger.
•	 Lovfestet	tilbud	til	alle	ved	fylte		
 75 år om hjemmebesøk med  
 helsesjekk og vurdering av 
 treningsbehov.

“Eldrebølgen”
Vi må være ærlige. Jeg vet at det vil 

vekke debatt og at jeg vil få kritikk. 
Men med det vi vet om eldrebølgen 
i dag, hva den vil koste og hvor 
mange som må jobbe i omsorgs-
sektoren, må vi se i øynene at det 
ikke kommer til å gå, sier Navarsete.

Får kritikk
Hverken Seniorsaken eller Syke-
pleierforbundet er begeistret for 
Navarsetes ideer om å følge den 

danske modellen. De syke eldre er 
allerede nedprioritert i Norge. Jeg 
er redd de vil få det enda verre, sier 
Harry Martin Svabø, styreleder i 
interesseorganisasjonen Seniorsaken.

Lederen i Sykepleierforbundet, 
Eli Gunhild By, er «avventende». I 
Norge behandler vi eldre på syke-
hus, sykehjem eller i hjemmesyke-
pleien. Skal vi gjøre endringer, må 
vi se på hele systemet, sier hun.
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Start kontrollarbeidet  
i januar/februar
Når selvangivelsen mottas i siste 
halvdel av mars skal skattyter 
kontrollere forhåndsutfyllingen, 
og endre eventuelle feil. Man kan 
gjøre denne prosessen enklere ved 
at man i starten av året passer på at 
man har mottatt alle de oppgaver 
man skal, og at disse er riktige. Feil 
som er rettet opp i starten av året 
vil komme med riktig beløp i selv-
angivelsen, og man slipper å rette 
dette selv i april. 

Dersom du finner feil i din 
tilsendte oppgave, har du krav på 
å få en ny og korrekt oppgave. Ta i 
så fall kontakt med oppgavegiver. 
Oppgavegiver skal også sende en 
eventuell endringsoppgave til Skat-
teetaten. 

Har du ikke fått oppgavene 
innen 1. februar, bør du snarest 
etterlyse dem. Når det gjelder 
oppgave fra aksjonærregisteret 
med oversikt over beholdning i 
aksjer- og grunnfondsbevis (tid-
ligere kalt beholdningsoppgave), 
mottas denne i slutten av mars.  
Har du ikke fått oppgaven, kan det 
være grunn til å tro at heller ikke 
Skatteetaten har fått opplysningene. 
Skal opplysningene komme med i 

den forhåndsutfylte selvangivelsen 
ultimo mars, må oppgavegiveren 
sende manglende oppgaver til  
Skatteetaten snarest. 

En annen side av saken er at selv 
om for eksempel arbeidsgiver eller 
annen oppgavegiver sender inn feil 
opplysninger, er det i siste omgang 

skattyter som har ansvaret, og som 
risikerer tillegg- eller straffeskatt.

Koder i lønns- og trekkoppgaven
På lønns- og trekkoppgaven kan 
det være ført opp forskjellige beløp 
og koder. Kodene viser hva det 
enkelte beløpet gjelder. Kodene 

Tips	til	selvangivelsen
I januar får alle tilsendt 
lønns- og trekkoppgave fra 
arbeidsgiver og årsoppgaver 
fra banker, NAV, barnehaver 
etc. De samme opplysninger 
blir også sendt Skatteetaten, 
som bruker dem som grunn-
lag for den forhåndsutfylte 
selvangivelsen som kommer 
i slutten av mars. 

Foto: ScanStockPhoto
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SERIE TYPE	YTELSE

100 Lønn,	honorarer,	trekkpliktige	naturalytelser
Under denne kodegruppen innberettes lønn og annen godt-
gjørelse for arbeid, herunder feriepenger og sykepenger, 
fødselspenger, godtgjørelse til styremedlemmer mv.

300 Beløp	fratrukket	ved	utbetalingen
Denne kodegruppen omfatter alle oppgavepliktige fradrag i 
lønnen som eventuelt gjøres av arbeidsgiver. Herunder hører den 
totalt innbetalte fagforeningskontingent, både når kontingen-
ten er trukket i lønnen og når den er betalt direkte av arbeids-
takeren til foreningen samt premie til pensjonsordninger.

600 Trekkfrie	utgiftsgodtgjørelser	til	overnatting	og	kost
Med ”utgiftsgodtgjørelse” menes godtgjørelse til dekning av 
utgifter mottageren pådrar seg under utførelsen av arbeid, 
oppdrag eller verv. Under kodegruppen innberettes diettgodt-
gjørelse, nattillegg og antall døgn på tjenestereiser i Norge og 
utland. Diettgodtgjørelse skal være etter statens satser eller 
tilsvarende.

skal sikre at lønn, godtgjørelser og 
andre ytelser blir skattlagt på riktig 
måte. De mest vanlige ytelsene 
fører arbeidsgiveren i de faste 
rubrikkene på lønns- og trekkopp-
gaven. Det er lønn, fagforenings-
kontingent, premie til pensjons-
ordning osv. I feltet nedenfor vil 
det eventuelt være ført opp kode 
og beløp for andre ytelser som for 

eksempel fri bil, eller godtgjørelser 
du har fått for å dekke utgifter på 
tjenestereiser. 

Du finner oversikt over alle  
kodene i kodeoversikten på nett-
siden til www.skatteetaten.no

Nedenfor gis det noen eksem-
pler på kodegrupper i lønns- og 
trekkoppgaven:

Levering av selvangivelse
Personlige skatteytere kan slippe å 
levere selvangivelse. Dette gjelder 
kun for de som ikke har endringer 
eller tillegg til den forhåndsutfylte 
selvangivelsen, som en mottar fra 
skatteetaten. Du er selv ansvarlig 
for å sjekke at innholdet er riktig. 
Skatteetaten legger til grunn at 
skatteyter samtykker i at den  
forhåndsutfylte selvangivelsen 

er korrekt utfylt, så lenge de ikke 
mottar endringer. Dersom du har 
endringer, kan du enten sende selv-
angivelsen i papirform til skatte- 
kontoret eller levere den over Inter-
nett. Frist for å levere selvangivelsen 
for lønnstagere er 30. april.

Annen nyttig informasjon
Skatteetaten har egne hjemmesider 
på Internett. Her kan man generelt 

finne mye nyttig informasjon til 
hjelp ved utfylling av selvangivelsen. 
Oversikt over alle koder som brukes 
i lønns- og trekkoppgavene finnes 
på disse sidene. I tillegg er det 
tilgjengelig en modell for skatte-
beregning. På hjemmesidene finner 
man også de ulike frister som det 
er hensiktsmessig å kjenne til.

Sjekkliste  
– typiske årsoppgaver

n lønns- og trekkoppgave fra 
arbeidsgiver og evt. biar-
beidsgivere

n årsoppgave fra borettslag/
bolig-aksjeselskap/bolig- 
sameie

n årsoppgave fra banker

n pensjonsoppgave fra NAV  
og andre trygdeutbetalere

n årsoppgave VPS eller  
aksjefond

n årsoppgave fra forsikrings-
selskap

n årsoppgave fra barnehaven

n årsoppgave fra skolefritids- 
ordning/aktivitetsskolen

n årsoppgaver over gaver gitt til 
frivillige organisasjoner eller 
til forskning/yrkesopplæring







TURFORSLAG FRA UT OG REIS

Tyrkia
“Styret i Forsvarets seniorforbund var med Ut og Reis på tilsvarende tur i oktober 
2011 og anbefaler den ovenfor våre medlemmer og lokale avdelinger” 
Arild Kristensen, leder forsvarets seniorforbund.  
Det er hvite strender, sol, god mat, spennende kultruminner, sjarmerende gamlebyer 
og flotte hoteller. Sammen med Forsvarets seniorforbund tilbyr vi fellestur den  
12. oktober 2012. Dette er en ukestur som inkl. 5* hotell, halvpensjon, Pamukkale-
utflukt og norske reiseledere som bor på hotellet. Vi tilbyr også 14 dagers turer og 
rene sol og badeturer. Fra: Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.  
Ta kontakt for et tilbud til din forening, vil du reise alene er du også velkommen

krakOW 
Krakow sees på som den vakreste gamlebyen i Øst-Europa. Den jødiske bydelen,  
Kazimierz er Krakows hippeste bydel. Byen står nå på UNESCO’s liste som en av de 
mest bevaringsverdige byene i verden. Byen unngikk å bli bombet under krigen. 
Verdt å besøke er:  
•  Jødekvarteret Kazimierz og rådhusetTorget Rynek Glowny
•  Verdens eldste kjøpesenter Sukiennice eller kleshallen
•  Guidet tur til Wawel slottet og Wawelkatedralen
•  Guidet tur til Konsentrasjonsleirene Auschwitz & Birkenbau
•  Guidet tur til Wieliczka – Saltgruvene med utsmykninger, fra 1200-tallet

MaLTa
Den sjarmerende øya Malta ligger midt i Middelhavet med behagelig klima og krystall-
klart vann. Øygruppen Malta består av seks øyer. De tre store øyene Malta, Gozo og 
Comino er alle bebodde, mens de tre små øyene Cominotto, Filfla og St. Paul er  
ubebodde. Malta har gjennom tidende blitt styrt av mange ulike folkeslag noe som gjør 
øya svært kulturinteressant. Malta ble selvstendig så sent som i 1964.
Verdt å besøke er: 
•  Guidet tur til Valletta hovedstaden
•  Besøke øya Gozo Maltas lillesøster og Citadel Victoria
•  Besøke den pittoreske bukten og fiskeværet Xlendi
•  Barracca Gardens og utsikten ved Grand Harbour
•  St.Johns katedralen
•  Casa rocca Piccola

ST. PETErSBUrG
St. Petersburg ligger ved Neva-elven. Byens tidligere navn var Petrograd og  
Leningrad. Byen ble grunnlagt av Tsar Peter I av Russland i 1703 og var  
hovedstad i det russiske imperiet i mer enn to hundre år. St.Peterburg er  
Europas tredje største by, en europeisk kulturby, og en viktig russisk havn 
Byen er ofte beskrevet som det mest vestlige storbyen i Russland.  
Det historiske sentrum av St. Petersburg står på UNESCO´s verdensarvliste. 
Verdt å besøke er:  
•  Eremitasjen i vinterpalasset
•  Mariinsky Opera
•  Imperial Palassen
•  Peterhof parken
•  Yusupov Palasset og St. Isaac Katedralen

WiEN 
Wien er en vakker by. Uansett hvor man går vitner den imponerende arkitekturen 
om byens fortid som sentrum i det mektige Østerrisk-Ungarske imperiet.  
Byen ligger ved Donaus bredde med mektige barokkslott, grønne parker og vin-
ranker. Wien er Europas kulturhovedstad og hjemby for Mozart og Strauss. Her har 
du muligheten til å oppleve opera og klassiske forestillinger i verdensklasse.  
Flotte kafeer kjent for gode kaker (bla. sachertorte) og god kaffe.  
Verdt å besøke er:  
•  Belvedere slott- et av verdens vakreste kunstmuseer, bygd i 1714
•  Schönbrunn Slott-kanskje det viktigste kulturelle monumentet i Østerrike. 
•  Mozarthuset- viser historien om Mozart
•  Statsoper- Operahuset i Wien, som ble bombet under 2.verdenskrig
•  Prater – stort Pariserhjul hvor en av James Bond filmene ble laget

EDiNBUrGH
Edinburgh er vakker, elegant og storslått og har noe å by på for enhver smak.  
Byen har siden 1437 vært Skottlands hovedstad og sete for det skotske parlamentet.  
Byens historie går imidlertid over 1000 år tilbake da Edinburgh Castle ble grunnlagt på 
den vulkanske klippen som dominerer byen. Byen er delt inn i to ulike deler, den  
historiske og sjarmerende Gamlebyen og den flotte New Town. New Town byr på bra 
shopping i hovedgaten “Princess Street” samt langs fasjonable “George Street”
Verdt å besøke er:
•  Palace of Holyroodhouse
•  The Royal Mile og Edinburgh Castle
•  Whiskey museumet, eller et besøk på et whiskey destilleri.
•  Muligheter for golf

The Royal Edinburgh Military Tattoo (3-25 august i 2012). 
I år skal Garden delta. Tattooen ble første gang arrangert i 
1950 av militæret for veldedige formål, og den dag i dag  
gir arrangørene deler av inntektene til  
sivile organisasjoner.

SaMarBEiDSavTaLE
Ut og Reis har nå en samarbeidsavtale med Forsvarets Seniorforbund. Vi takker for tilliten og gleder 
oss til å tilby alle forsvarets seniorforeninger gode tilbud på reiser. Vi skreddersyr turer for din  
forening til de destinasjoner dere måtte ønske. Ta kontakt med Rita på tel: 23 19 44 00/16,  
mobil: 911 24 274 eller epost: rita@expertreiser.no for en hyggelig reiseprat og et godt reisetilbud til 
din forening. Under se du et lite utvalg av våre anbefalte reisemål.
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FSF - Alta
Leder Leif Jansen
Myrbakken 12
9510  Alta 
78 43 55 45/950 57 765
jansen.l.a.@hotmail.com 

FSF - Andøy
Leder Vivi Bernhoff 
R. Amundsensgt 52
8480 Andenes 
76 14 22 23 / 950 12 459
fpandoy@live.no 

FSF - Bergen
Leder Arne Bryøen
Brakeveien 40 B
5141 Fyllingsdalen
55 16 08 40 / 947 92 282
a-bryo@online.no 

FSF - Bjerkvik
Leder Aase Seiness 
Laberg
Ytterseinesveien 21
8517 Narvik
958 75 099  
aase.laberg@c2i.net
 
FSF - Bodø
Leder Arne Kvam
Algarveien 3
8015 Bodø
75 51 61 06 / 909 60 112
post@forsvaretspensjo-
nistbodo.no 

FSF - Elverum
Leder Hans Bangstad
St.Hanshaugen 7 B
2409 Elverum
62 41 66 09 / 993 06 032
hanoba@online.no 

FSF - Fauske
Leder Bernt Kristiansen
Sjøgata 74
8200  Fauske
75 64 27 81 / 930 09 956
lars.andreassen@sbnett.no

FSF - Fredrikstad
N.leder Odd M Andersen
Runeveien 7
1639 Gamle Frstad
69 34 74 65 / 922 64 1731
fpff redrikstad@gmail.com

FSF - Gardermoen
Leder Tore Imsgard 
Postboks 393
2050 Jessheim
907 94 335
t-imsga@online.no  

FSF - Halden/Sarpsborg
Leder Th or Johansen
Grenadervn 25
1769 Halden
69 18 04 70 / 984 44 023
gunvsol@online.no

FSF - Hamar
Leder Erik Helge Eriksson 
Hulda Garborgsgt. 10
2315 Hamar
62 52 56 00 / 908 36 539
eheriksson@runbox.no

FSF - Harstad
Leder Sigrunn Berg
Postboks 60
9481 Harstad
77 01 42 62 / 924 13 323
harstad@fpforb.no     
 
FSF - Haslemoen
Leder Ola Langholen
Høgbergveien 14
2436 Våler i Solør
62 42 07 50 / 468 85 797
olalangh@online.no 

FSF - Horten
Leder Gullborg H 
Lachmann
Utheimsgate 7
3181 Horten
33 04 27 13 / 976 81 381
gula@bluezone.no

FSF - Indre Troms
Leder Oddmund Soleng
Moaveien
9360 Bardu
77 18 12 82 / 482 87 882
indretroms@fpforb.no 

FSF -  Ingeniørvåpenet
Leder Ole Sannes
Teglverksvn 8
3517 Hønefoss
32 13 27 07 / 414 56 708 
ingpensj@netcom.no  

FSF - Kjeller
Leder Kjell J Eriksen
Hellefaret 8
1900 Fetsund
63 88 46 39 / 920 48 022
fsfk jeller@luft nett.com

FSF - Kjevik
Leder Gunnar K. Wiik
Balchens vei 46
4656 Hamresanden
38 04 60 87 / 913 01 075
lpkjevik@hotmail.com  

FSF - Kongsberg
Leder Peder Geitle
Ringveien 8
3615 Kongsberg
32 76 65 43 / 986 13 100
peder@geitle.com 

FSF - Kongsvinger
Leder Terje Petter With
Tamburkroken 9
2212 Kongsvinger
62 81 79 01 / 415 31 789 
ragnthue@bbnett.no
  
FSF - Kristiansand
Leder Tom G Ludt 
Svendsen
Rødvingevn 17
4626 Kr.sand
38 01 21 81 / 936 86 140 
kirstenhelene.jo@gmail.
com 

FSF - Levanger/Verdal
Leder Hans Paul Hansen
Urds vei 10
7600 Levanger
74 08 26 83 / 905 26 316
ha-h5@ntebb.no 

FSF - Lillehammer
Leder	Øyvind	Rusten
Olav Aukrustsvei 11 A
2618 Lillehammer
61 26 00 95 / 482 61 386
oeyruste@online.no 

FSF - Midt-Troms
Leder Magnor Olsen 
Skøelv
9310 Sørreisa
454 26 304
fpmtro@gmail.com  

FSF - Mågerø
Leder Per N Sønnervik
Haugåkervn 54
3132 Husøysund
33 38 68 09 
pernsonnervik@gmail.com

FSF - Nedre Romerike
Leder Sigurd Mygland
Violvn 9 D
1488 Hakadal
67 07 58 55 / 959 12 462
sigurd.mygland@nit-
tedalsnettet.no 

FSF - Oslo
Leder Stein Magnar 
Gundersen
Johan Castbergsvei 57
0673 Oslo
22 32 26 83 / 918 06 334
oslo@fpforb.no

FSF - Porsanger
Leder Jan Næss
Bakkeliveien 30
9700 Lakselv
918 72 096
jannaess@start.no 

FSF - Ringerike/Hole
Leder Erling Th unshelle
Øvre	Grøndokkv	16
3531 Krokkleiva
32 15 93 80 / 979 61 943
erling@thunshelle.no 

FSF - Rogaland
Leder Odd Magnar Solem
Havnegt 7
4306 Sandnes
51 66 59 61 / 918 93 729
oms@hybrid.no 
  
FSF - Rygge
Leder Rolf Tvedt Olsen
Åskanten 38
1570 Dilling
69 26 59 09 / 901 75 580
fprygge@start.no 

FSF - Seniorklubben 
Leder Odd Nordstrand
Karl Staff svei 13
0665 Oslo
22 64 95 72 / 977 15 662
odd_nordstrand@c2i.net

FSF - Stavern
Leder  Edmund Fagernes
Kurerveien 6
3290 Stavern
33 19 98 28 / 907 86 308
fpstaver@online.no  

FSF - Steinkjer
Leder Alf Berg
Moloveien 13
7714 Steinkjer 
74 15 58 86 / 456 30 400
alf.berg2@ntebb.no

FSF - Tromsø
Leder Birger Tokle
Siriusvei 39
9024 Tomasjord
77 63 27 52 / 913 01 168
birgto@frisurf.no

FSF - Trondheim
Leder Gudmund Beitland
Gullhaugvegen 5
7560 Vikhammer
901 12 468
trondheim@fpforb.no

FSF - Vesterålen
Leder Tore Johannes 
Lysfj ord
Slalåmveien 52
8400 Sortland
76 12 13 76 / 913 93 189
per-erik.eriksen@vkbb.no 

FSF - Vestoppland
Leder Gunnar Andreas 
Hauglien
Vestbyveien 25
2830 Raufoss
61 19 19 26 / 900 56 478
hauglien@online.no 

FSF - Voss
Leder Ole Johan Sanden
Høydalane 17
5700 Voss
56 51 32 71 / 478 13 719 
oj-san@online.no 

FSF - Værnes
Leder Jon Wengstad
Hognesaunvn 13
7500 Stjørdal
994 26 528
led-vp@stjordalsnett.no

FSF - Ørland
Leder Bjørn Vandvik
Ivers vei 11
7130 Brekstad 
72 52 46 67 / 959 16 034
bnikola@online.no 

FSF - Øst Finmark
Leder Erling Fagerheim
PB 527
9811 Vadsø
78 95 31 77 / 911 85 158
erlfag@online.no 
 
FSF - Øvre Romerike
Leder Arne Bigseth
Postboks 140
2071 Råholt
63 95 41 64 / 412 21 075
fsforbor@gmail.com

Oppdatert pr 24.02.2012

FORSVARETS 
SENIORFORBUND
LOKALLAG
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Seniorene har mer å gi, mer å lære, 
mer å hente og mer å endre, mener 
Fafo-forskerne Tove Midtsundstad 
og Jon Hippe. Men trengs det en ny 
innretning på offentlige regulering 
i årene som kommer? Og skjer det 
å en måte der alder er styrende, 
eller blir alder uvesentlig?

Fafo-forskerne presenterte  
rapporten ”Fire framtidsbilder” på 
SSPs åpning av ”Året for aktiv 

aldring og solidaritet mellom 
generasjonene” 31. januar. Alle 
plansjene kan lastes ned på:  
www.seniorpolitikk.no   

Jon Hippe bruker et intervju 
NRKs Gry Blekastad Almås hadde 
med Paul McCartney på radio 
om morgenen 20. januar i år, som 
eksempel på hvor vanskelig det er å 
se inn i framtiden. Da The Beatles-
Paul var 20 år mente han at det 

ville være patetisk om han fortsatt 
var i dette gamet når han passerte 30. 
I intervjuet spør Blekastad Almås:

– Nå har du så vidt jeg vet passert 
30. Hva er det som har endret seg?

– Det er perspektivet, vet du. Vi 
trodde at 30 var veldig gammelt. 
Nå synes jeg det er fantastisk ungt, 
sier McCartney. Han fyller 70 år 
senere i år, giftet seg for tredje gang 
i fjor, kom nylig med ny CD og 

Skiller	mellom	seniorer	og	eldre

FAFO forskerne Jon Hippe og Tove Midtsundstad. (Foto: PH)

Senter for seniorpolitikk (SSP) www.seniorpolitikk.no er nasjonal koordinator på vegne av regjeringen. Ved å gå inn på hjemmesiden til SSP 
kan du blant annet finne mer om dette året. Som deltaker på kick-off seminarer gjengir jeg her et utdrag av to FAFO forskernes sitt foredrag.

Det europeiske året for Aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene
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ifølge reportasjen opptrer han trolig 
i forbindelse med feiringen av den 
britiske dronningens 90-årsdag 
neste år.

Den nye livsfasen
Hittil har forskerne tenkt seg livet 
i tre faser, men nå deler de den 
tredje fasen i to og tydeliggjør 
fasene slik:
•	 Oppvekst-	og	utdanningsfasen
•	 Yrkesaktiv	fase
•	 Seniorfasen
•	 Pensjonist	og	aldringsfasen

– I 2030 vil hver fjerde nordmann 
være senior. Det vil si at 300.000 
flere enn i dag vil være i alderen 55 
til 75 år. Dette er barna til baby-
boomerne, de som ble født i årene 
etter krigen. De har bedre helse og 
større valgfrihet når det gjelder å 
ta ut pensjon helt eller delvis og å 
jobbe helt eller delvis ved siden av, 
sier Jon Hippe.

Trekantdrama
Fafo-lederen mener vi er kommet 
til en skillevei og ser for seg et lite 

trekantdrama, der politikk,  
arbeidsmarked og holdninger 
utgjør hvert sitt hjørne.

– Politikken er avgjørende. Den 
setter betingelsene for den enkeltes 
tilpasninger gjennom ordninger og 
regler. Og den enkeltes og arbeids-
givers holdninger er viktig for å 
sikre at flere jobber lenger. Men 
politiske holdninger filtreres gjennom 
arbeidsmarkedet. Et stort behov 
for arbeidskraft vil framskynde 
politiske reformer – eller motsatt. 
Pensjonsreformen har snudd hold-
ningene våre på hodet, sier Hippe, 
som mener at pensjonen skaper det 
inntektsfundamentet mange har 
ønsket seg.

– Det begynte på 1990-tallet og 
det har vært enighet om at flere 
må bidra og at det skal lønne seg 
å jobbe. Det er helt nytt at du kan 
pendle inn og ut av arbeidslivet. 
Valgte du full AFP før, kunne du 
ikke angre. Nå står dørene på gløtt, 
og pensjonen blir en trygg inntekt 
i bunnen, og som gir langt større 
frihet.	Økonomien	er	viktig	for	hva	
du velger, men det handler ikke 
bare om penger. Arbeidsinnhold, 
familie og venner og fritid er også 
viktig for den enkelte, og nå er det 
mindre automatikk enn før, sier 
Tove Midtsundstad.

Seniorer og kjerneseniorer
Forskerne regner personer i alderen 
55 til 75 år som seniorer, men kaller 
dem mellom 60 og 70 år for kjerne-
seniorene. I 2030 vil disse legge til 
grunn for å jobbe lenger at de:
•	 Har	bedre	helse	og	lever	lenger
•	 Har	høyere	kompetanse	(selv		

 om hver fjerde fortsatt bare vil  
 ha grunnskole)
•	 Bor	mer	sentralt	enn	i	dag
•	 Blir	rikere	(men	vil	de	ta	
 rikdommen ut i mer fritid?)
– I 2030 vil lønningene være 50 

prosent høyere enn i dag, vi får økt 
kjøpekraft og formuene øker. 60 
prosent av formuen i Norge vil eies 

Undringen – fire livsfaser 

• Hver fjerde er senior: 2030 1,3 mill 55–75 
• Flere eldre blir yngre 
• Ny og større valgfrihet 

Seniorpolitiske 
framtidsbilder 2 

Utdanning Jobb Pensjon

Nyting og
yting GammelUtdanning Jobb

Utfordringen 

Seniorpolitiske 
framtidsbilder 5 

Arbeidsmarked

Politikk

Holdninger

62- 70
55-75
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av folk over 60 år, sier Jon Hippe, 
som mener vi må slutte å snakke 
om eldre. Det begrunner han med 
at flere planlegger å jobbe lenger og at 
yrkesdeltakelsen vil fortsette å øke.

Store utfordringer
– Det er tre alternativ dersom vi 
skal klare å dekke behovet for 
arbeidskraft, som i 2030 er økt til 
500.000. Men antall fødsler øker 
ikke, og de som er yngre i 2030, er 
allerede født. Kanskje innvandringen 
øker? Kommer det flere polakker? 
Tja? Det er det politikken som 
avgjør. Alternativ tre er det mest 
realistiske. Vi har litt mer å hente 
på at kvinner kan jobbe mer enn de 
gjør nå. Men når det gjelder senio-
rene, er det mye å hente, sier Tove 
Midtsundstad. 

Utgangspunktet for Norge er 
ifølge forskerne godt. Vi blir rikere, 
har forutsetninger for fortsatt 
vekst, norske kvinner føder 2,1 
barn i gjennomsnitt, og på grunn 
av innvandringen vil den norske 
befolkningen fortsette å øke. I til-
legg er vi i gang med en pensjons-
reform. Vi er omstillings- og 
endringsdyktige i forhold til nye 
utfordringer. Jon Hippe beskriver 
det som en god trend.

To usikkerhetsmomenter
Forskerne ser to usikkerhets-
momenter. Det ene er hvordan 
samfunnet vil utvikle seg i synet på 
alder, om tiden vi går inn i blir mer 
eller mindre opptatt av alder. Vil 
vi fortsatt trenge fødselsattesten? 
Det andre er hvordan politikken 
utformes.

– Et aldersfritt samfunn gir én 
historie, et aldersstyrt samfunn gir 
en annen. Politikken, samfunnets 
verktøykasse, kan også utformes på 
forskjellige måter. Vi kan fortsette 
som nå, og være opptatt av felles, 
nasjonale og kollektive ordninger og 
samarbeid med partene i arbeids-
livet. Eller vi kan få en situasjon der 

vi blir mer opptatt av å stimulere til 
markedsløsninger. Mer desentrali-
sering og deregulering, skattelette, 
fjerne hindringer for ansettelses-
trygghet og for eksempel fjerne ar-
beidsgiveravgiften for eldre ansatte, 
sier Tove Midtsundstad.

Fire framtidsbilder
Fram til 2030 ser Midtsundstad og 
Hippe for seg fire mulige framtids-
bilder:

• Mer å gi:
Et aldersstyrt samfunn, der hold-
ningene til seniorene er vanskelige 
å endre. Færre enn politikerne 
håpet, fortsetter lenger i arbeid. 
Pensjonsalderen må økes igjen. Det 
ligger an til tvang og tilrettelegging.

• Mer å lære:
Ingen er opptatt av alder eller om 
du er senior, men av kompetansen 
din og hva du kan. Oljeformuen 
fungerer som et norsk kompetan-
sefond. Aller får et ”Grønt kort” for 
helse og kompetanse, og retten til 
pensjon er avhengig av hvor mye 
du har bidratt gjennom arbeid.

• Mer å hente:
En aldersfri verden der alle del-
tar i markedsdynamikken. Fullt 
oppgjør med pensjonsreformen. 
Pensjonsalderen fjernes, og du 
får en livskonto etter å ha jobbet i 
rundt 43 år, og det er fleksibilitet i 
hvordan du tar den ut. En tredjedel 
av beløpet kan stas ut samlet og 
gir et eldorado for dem med gode 
forutsetninger. En svenskinspirert 
ordning.

• Mer å endre:
Alt ble ikke så bra som vi hadde 
tenkt. Eldre fortsetter ikke å jobbe 
lenger sånn helt av seg selv. Pen-
sjonsalderen er 60 år og etterpå 
går mange inn i en ny arbeidskar-
riere i et grunnleggende forskjellig 
arbeidsliv. Seniorene befinner seg i 
et mer fleksibelt og mindre regu-
lert arbeidsmarked. De nye Flexi-
seniorene blir mer attraktive for 
arbeidsgiverne, blant annet fordi de 
har pensjonen i bunnen.

Scenariekrysset 

Seniorpolitiske 
framtidsbilder 27 

Aldersstyrt Aldersf rit t

Markedsst imulering og
konkurranse

Regulering og samarbeid

M er å lære

M er å henteM er å endre

M er å gi
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Endringen av uførepensjonen er et 
ledd i pensjonsreformen og det nye 
alderspensjonssystemet i folke-
trygden, som ble innført 1. januar 
2011. De som er født i 1954 eller 
senere opptjener alderspensjonen 
helt eller delvis som en pensjons-
beholdning. All inntekt fra 17 til 
75 teller, og hvert år legges 18,1 
prosent av inntekten inn i denne 
pensjonsbeholdningen. Dette kalles 
alleårsregelen. Når du en dag velger 
å ta ut alderspensjonen fra folke-
trygden, tidligst fra du fyller 62 år, 
fordeles pensjonsbeholdningen på 
det antall år ditt årskull er forventet 
å leve (levealdersjustering). Hva så 
med pensjonsbeholdningen for de 
som tar ut uføretrygd? 

Uføretrygd gir pensjonsbeholdning
Pensjonsbeholdningen øker med 
18,1 prosent av arbeidsinntekten, 
med en øvre grense på 7,1 G. I dag 
utgjør det 562 400 kroner. Mens 
uførepensjonen i dag skattes som 
pensjon, skal uføretrygd skattlegges 
som inntekt. Og siden uføretrygd 

blir skattet som inntekt, gir også 
uføretrygd opptjening til pensjons-
beholdningen. Forskjellen er at 
opptjeningen til pensjonsbehold-
ning opphører når du fyller 62 år, 
mens den altså fortsetter til 75 år i 
alderspensjonen.

Nivået før skatt
For nye uføre fra 2015 vil uføre-
trygden være en kompensasjon på 
66 prosent av inntekt på uføretids-
punktet. Dette i motsetning til  
dagens 42 prosent av pensjons-
givende inntekt i de 20 beste 
inntektsårene tillagt grunnpensjon, 
som er avhengig av sivilstand.  
Øvre	pensjonsgivende	inntekt	i	
beregningsgrunnlaget er 6 G og 
tilsvarer i dag omtrent 475 000 
kroner.

Alle som er uføre og omfattes av 
dagens regler, skal få sin uføreytelse 
omregnet til ny modell, men skal 
etter skatt ha tilnærmet samme 
utbetaling.

Nivået etter skatt

Uføretrygd skal være omtrent på 
nivå med dagens uførepensjon 
etter skatt. For å komme til tilsva-
rende nivå som dagens uførepen-
sjon skal uføretrygden skattes som 
arbeidsinntekt. 

Når vi sammenligner dagens 
uførepensjon og inntekt før skatt, 
mot ny uføretrygd og inntekt etter 
skatt, finner vi to egenskaper med 
ny uføretrygd:
•	Ny	uføretrygd	heves	før	skatt
•	 Ny	uføretrygd	og	inntekt	etter	

skatt slår positivt ut om man 
tjener mindre enn 30 000 kroner 
og over 60 000 kroner

Uføretrygd og arbeid
Det skal bli enklere å kombinere 
uføretrygd og arbeid, særlig for de 
som har varierende arbeidsevne.  
I praksis betyr det at uføretrygden 
vil justeres når arbeidsinntekten 
øker. Justeringen slår inn når 
arbeidsinntekten blir høyere enn 
0,4 G per kalenderår, som i dag er i 
overkant av 31 000 kroner. Med ny 
uføretrygd bortfaller ventetiden 

Reform	av	uførepensjon	
i	folketrygden
Når uførepensjonen blir til uføretrygd i 2015, skal det 
blant annet bli enklere å kombinere jobb og uføretrygd. 

n Nytt fra Statens Pensjonskasse
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på ett år før fribeløpet kan benyttes.
Tjener du mer enn 0,4 G, redu-

seres uføretrygden med 66 prosent 
av arbeidsinntekt du har over 0,4 
G. Dette fører til at arbeidsinntekt 
og uførepensjon til sammen øker 
inntekten og bygger opp under at 
det skal lønne seg å jobbe.

La oss se på et eksempel hvor en 
person er født i 1963, har en jevn 
inntekt på 396 000 kroner, og som 
blir 100 prosent ufør. Tabellen viser 
hvordan inntekt og uførepensjon 
samlet slår ut før og etter skatt 
med dagens uførepensjon og i ny 
uføretrygd.

 Den grønne kurven viser at 
arbeidsinntekt opp til 30 000 kroner 
ikke gir lavere uføretrygd. Den røde 
kurven viser at arbeidsinntekt over 
30 000 kroner reduserer uføre-
trygden. Den grønne kurven viser 
samtidig at når inntekten passerer 
30 000 kroner, øker likevel de 
samlede inntektene. 

Uføretrygd og regulering
Uføretrygden øker i takt med 

lønnsvekst. I dag innebærer dette at 
uføretrygden øker i takt med den 
prosentvise økningen av grunn-
beløpet i folketrygden. Grunnbe-
løpet i folketrygden øker normalt 
1.mai hvert år.

Fra uføretrygd til alderspensjon
Uføretrygd blir omregnet til 
alderspensjon fra fylte 67 år, dette 
innebærer blant annet levealders-
justering. I praksis betyr det at den 
opptjente pensjonen skal fordeles 
på det antall år man er forventet å 
leve. Pensjonsopptjeningen for de 
uføretrygdede som omfattes av ny 
opptjeningsmodell i folketrygden, 
stopper likevel fra fylte 62 år. De 
som jobber kan velge når de vil ta 
ut alderspensjonen i folketrygden. 
De som tar ut uføretrygd, har ikke 
denne valgmuligheten. Derfor skal 
de uføres alderpensjon inntil videre 
delvis skjermes fra levealdersjuste-
ringen. Skjermingen er en midler-
tidig ordning som skal revurderes 
i 2018.

Forholdet til tjenestepensjon
Foreløpig er det kun ny uføretrygd 
i folketrygden som er behandlet. 
Uførepensjonen fra tjeneste-
pensjonsordningene må også 
endres, fordi den henger sammen 
med uføretrygden i folketrygden 
(samordning). Foreløpig er det ikke 
fremlagt noen konkrete forslag for 
hvordan uførepensjonen i tjeneste-
pensjonsordningen kan tilpasses, 
men regjeringen uttalte dette da den 
nye uføretrygden i folketrygden ble 
fremlagt: 
•	 Regjeringen	legger	til	at	off	entlig	

ansattes uføretrygd skal økes så 
mye at skatteomleggingen ikke 
fører til redusert kjøpekraft 

•	 Regjeringen	vil	invitere	organi-
sasjonene til en prosess om 
utformingen av uføreytelsen i de 
off entlige ordningene.

•	 Regjeringens	syn	er	at	uføreytelsen	
fra tjenestepensjonsordningen 
utformes som et direkte tillegg til 
uføretrygden fra folketrygden
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Innledning
Den store amerikanske sjøstrateg 
Alfred Thaer Mahan sin tese om at 
“Those who rule the seas rule the 
world” har en forbløffende relevans 
mer enn 100 år etter at den ble  
formulert. Maritime militære  
kapasiteter er fremdeles etterspurt. 
”Freedom of the seas” er av av-
gjørende betydning for stabile 
handelsforbindelser og økonomisk 
vekst. I tillegg er god forvaltning av 
både fornybare og ikke-fornybare 
ressurser til havs et sentralt element 
for en sikker global mat- og energi-
forsyning. Dessuten er evne til 
sjøkrig fremdeles en forutsetning for 
å hevde suverenitet, opprettholde 
politisk handlefrihet og fremme 
egne interesser.

Grunnlaget
Norges sjøområder betyr imidlertid 
mer enn bare rikdom fra olje, gass 
og fisk. Sjøen som transportvei er 
en kritisk ressurs for nasjonen. Av 

all godstransport i Norge foregår 
71 prosent på sjøen. Av det vi  
importerer fra utlandet kommer det 
meste også sjøveien. Konsekvensen 
av å ikke ha fri tilgang til havet som 
transportvei ville vært uoverstige-
lige. Sjøtransportens betydning for 

Norge gjenspeiles av at vi har  
verdens sjette største handelsflåte 
med mer enn 1400 norsk eide skip.

Betydningen av å ha militær og 
juridisk kontroll med dette området 
kan knapt overdrives, men det er 
dessverre slik at vår suverenitet 
og suverene rettigheter tidvis blir 
utfordret. Disse utfordringene 
oppstår oftest i forbindelse med 
Kystvaktens fiskeriinspeksjoner.  
I tillegg møter vi tidvis utfordringer 
i forbindelse med ikke-alliert 
militær aktivitet i våre sjøområder 
uten at det er grunnlag for å hevde 
at våre nærområder er preget av 
militær spenning. En ny, men i 
historisk perspektiv en klassisk 
sjømilitær utfordring er anti-pirat 
operasjoner hvor mange lands 
mariner er aktivt involvert i. I sum 
kan Sjøforsvarets virke brekkes ned 
til tre hovedkomponenter. Det er 
evne til rask innsats, behovet for 
balansert tilstedeværelse, og gode 
relasjoner til våre allierte. Våre 

Utdrag fra Kontreadmiral Bernt Grimstvedt sitt foredrag i Oslo Militære Samfund 6. februar 2012. Alle foto: FMS
Hele fordraget kan lastes ned på hjemmesiden til Oslo Militære samfunn (OMS): www.oslomilsamfund.no 
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Status	og	utfordringer	i	Sjøforsvaret
fremste ressurser i dette arbeidet er 
Marinen og Kystvakten.

 Marinen 
Langtidsplanen for inneværende 
periode omtaler en marine med 24 
fartøyer og 6 maritime helikoptre. 
Kapasitetene til Marinens Jeger-
våpen kommer i tillegg til disse 
tallene. Til tross for lave tall, er 
marinen kvalitativ bedre og mer  
moderne enn noen sinne. Det  
samme kan sies om personellet 
som bemanner strukturen; de har 
trolig aldri vært bedre utdannet  
og mer kompetent. Innfasing av 
Marinens nye hovedvåpen NSM  
er kommet svært langt og de første 
testskytingene fra marinens enheter 
er planlagt å finne sted i løpet 
av året. NSM vil gi Marinen en 
kapasitet til å dominere et betydelig 
større havområde enn det vi tidli-
gere var i stand til. I tilegg til den 
relativt sett lange rekkevidden har 
missilet en passiv søker og en svært 
lav signatur. Disse egenskapene 

gjør at det er svært vanskelig for en 
fiende å beskytte seg mot NSM.

Fregattene
Fridtjof Nansen klasse fregatter er 
på mange måter selve symbolet på 
den ”nye Marinen.” Første fartøy, 
KNM Fridtjof Nansen ble levert 
våren 2006 og det 5. og siste fartøy 
i klassen, KNM Thor Heyerdahl, er 
overtatt og avslutter i disse dager 
sin kontraktsfestede garanti- og 
testperiode. Da har Sjøforsvaret 5 
fregatter som gjennom operasjoner 
både ute og hjemme allerede har 
testet og demonstrert fleksibilitet, 
utholdenhet og relevans. Fartøyene 
er godt utrustet og omtales i NATO 
som multirolle fregatter. 

Skjoldklassen
Skjold klassen er verdens hurtigste 
serieproduserte kampfartøy. 
Fartøyene er spesialdesignet for 
kystnære operasjoner og er i stand 
til å operere i en fart på inntil 60 
knop. Skjold klassens egenskaper 

gjør den i stand til å operere både 
kystnært og på åpent hav – det 
siste under gitte forhold. Våpen og 
sensor pakken overgår også det vi 
tradisjonelt forbinner med en MTB 
og det er nå riktig å endre typebe-
tegnelsen på denne fartøysklassen 
fra MTB til korvett.

Undervannsbåtene
Undervannsbåtvåpenet er i år 102 
år gammelt. Sjøforsvaret har pr i 
dag 6 konvensjonelle ubåter av  
Ula klassen. Fartøyene er diesel 
elektriske og kan operere udetektert 
over lengre tid, samtidig som de 
har en voldsom slagkraft dersom 
dette skulle være nødvendig.

Minevåpenet
Minevåpenet består av 3 fartøyer 
av Alta klassen, og 3 fartøy av 
Oksøy klassen. Hovedoppgaven 
til minerydderne er å kartlegge og 
holde nasjonale og internasjonale 
farvann fri for miner. Fartøyene 
ble bygget ved Kværner Mandal 
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og levert Sjøforsvaret på midten av 
90 tallet. Til tross for sin alder har 
Minevåpenet trolig aldri vært i 
bedre form! Norske mineryddings-
fartøy er jevnlig i aksjon både ute 
og hjemme, og regnes ofte for å 
være ledende innen NATO for 
utstyrsutvikling og taktikkutvikling 
innen maritim minerydding.

Marinens jegervåpen
Marinens jegervåpen er over-
bygningen for Minedykkerkom-
mandoen, Kystjegerkommandoen 
og Taktisk båtskvadron. Tidligere 
inngikk også Marinejegerkom-
mandoen i Marinens jegervåpen, 
men ble fra 1. januar 2012 utskilt 
som egen avdeling og er nå direkte 
underlagt GIS. Dette grepet reflek-
terer Marinejegerkommandoens 
strategiske kapasitet og er en del av 
en større reorganisering og styring 
av spesialstyrkene i Forsvaret. MJK 
vil nå være organisatorisk sidestilt 
med Hærens jegerkommando.

Trening og øving
Som jeg nevnte i innledningen så er 
det slik at grunnlaget for suksess i 
strid, er de forberedelsene vi gjør i 
fredstid. Jeg nevnte også at trusler 
ofte materialiserer seg svært raskt, 

raskere enn vi både forventer og 
ønsker. Som en logisk konsekvens 
av dette søker Sjøforsvaret å 
opprettholde et høyt treningsnivå 
i fredstid, og at denne treningen 
rettes inn mot høyintensitets 
krigføring. Behersker vi de mest 
krevende krigføringssituasjonene 
er det enklere å løse oppdrag på et 
lavere konfliktnivå. Det motsatte er 
ikke er mulig.

Kystvakten
Kystvakten er statens viktigste 
redskap for myndighetsutøvelse på 
havet. KV er primær myndighets-
utøver i norske jurisdiksjons- 
områder innenfor fiskerikontroll 
og samarbeider nært med fiskeri-
myndighetene. Kystvakten har videre, 
med hjemmel i Kystvaktloven lov-
festede oppgaver innen blant annet 
tolloppsyn, miljøoppsyn, rednings 
aksjoner og anløpskontroll. I tillegg 
er KV også et finslipt sikkerhets-
politisk instrument som er av 
avgjørende betydning for Norge.

Status Sjøforsvarets baser
Sjøforsvarets virksomhet er som 
kjent samlet på fem baser. Dette er 
orlogsstasjonene Haakonsvern og 
Ramsund, Madla leir i Stavanger, 

Kystvaktstasjonen på Sortland og 
Trondenes leir i Harstad. Haakons-
vern er marinens hovedbase og 
Sjøforsvarets naturlige tyngde-
punkt. Basen understøtter det 
meste av Sjøforsvarets aktivitet 
med unntak av Kystvakten, samt 
enkelte elementer fra Marinens 
jegervåpen som holder til i Nord. 
I tillegg rommer HOS en rekke 
fasiliteter som Tørrdokk, vedlike-
holdsfasiliteter, trening sentre og 
skoler. Basen er imidlertid fra 1963 
og mye av infrastrukturen bærer 
preg av dette. De senere år har det 
imidlertid foregått en formidabel 
byggeaktivitet på Haakonsvern. 
Et nytt Militært Treningsanlegg 
for fysisk trening ble åpnet like før 
jul. Anlegget er svært moderne og 
framtidsrettet, og gir personell ved 
basen en unik mulighet til å trene 
en rekke militære ferdigheter.

Status Utdanning og skoler
Etter flere år med omstillinger innen 
Sjøforsvarets skoler har våre utdan-
ningsordninger funnet en funksjonell 
form. Offisers- og befalsutdanningen 
er samlokalisert i Bergen og er tettere 
samordnet enn den var tidligere. 
Utdanningsprogrammene er nå mer 
spisset og justert for å ivareta nye 
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kompetansebehov.

Personell Situasjonen
Personellsituasjonen i Sjøforsvaret er 
anstrengt. Vi mangler tilstrekkelig 
erfarent personell til å bekle alle 
stillinger om bord. Spesielt gjelder 
dette innenfor teknisk bransje, men 
vi merker også at det er mangel 
på kvalifiserte krigføringsoffiserer. 
Fram til nå har vi ikke kansellert 
programmerte aktiviteter grunnet 
personellmangel, men jeg kan ikke 
utelukke dette i framtiden. 

Fremtidige utfordringer i  
Norges maritime domene
Det er grunn til å anta at behovet for 
norske sjømilitære kapasiteter ikke 
vil bli mindre i årene framover. 
Dette synspunktet er begrunnet i 
generelle militære utviklingstrekk, 
samt den økonomiske aktivitets-
økningen vi kan forvente i Arktis. 
Vi ser at nasjoner posisjonerer seg 
for å møte denne utviklingen  
samtidig som det fremdeles er  
uavklarte spørsmål mellom aktørene. 
Den økonomiske aktiviteten både 
når det gjelder bruk av Nordøst-
passasjen som seilingsled mellom 
Europa og Asia, utvinning av 
ikke-fornybare ressurser og tilgang 

til fiskerier vil utvilsomt påvirke 
Sjøforsvaret.

Sjøforsvaret er naturlig nok 
opptatt av dette. Vi ser at Sjøfor-
svaret er et etterspurt verktøy, blant 
annet ønske om økt tilstedeværelse 
i Nord-Norge med marinefartøyer 
og særlig fregatter. Min vurdering 
er at når vi tar alle våre styrkepro-
duksjonsbehov med i betraktningen, 
vil vi i et normalår være tilstede 
med fregatt 10–15 uker i året i 
Nord-Norge.  Dette kan selvfølgelig 
økes dersom det er operativt behov 
for det. Uansett vil det være Kyst-
vakten som vil bære det største an-
svaret for norsk sjømilitært nærvær 
i nord i en normalsituasjon. Det er 
etter min mening en klok strategi.

Avslutning
La meg avslutningsvis slå fast at 
Norge har et troverdig og relevant 
Sjøforsvar. Sjøforsvaret er lite, men 
ikke for lite. Det er alliansetilpasset, 
moderne og fleksibelt, og en viktig 
del av vårt innsatsforsvar. Det er 
riktignok ikke alle kapasiteter som 
er operative og fullt ut på plass 
enda, men Sjøforsvaret er i rute 
og vil levere sin del av et nytt og 
moderne Forsvar innen utgangen 
av 2013.

Internasjonalt er Sjøforsvaret i 
en unik situasjon. I en tid hvor våre 
allierte gjennomfører drastiske kutt 
i forsvarsbudsjetter gjennomfører 
Norge en modernisering som 
blir lagt merke til ut over landets 
grenser. Vi må være forberedt på å 
ta en relativt større del av byrden 
i framtiden enn hva som har vært 
tilfelle fram til i dag. I dette inngår 
løpende fornyelse av kapasiteter og 
konsepter for at Sjøforsvaret skal 
framstå som troverdig og relevant 
også i tiden som kommer.

Veldig mye går veldig bra i 
Sjøforsvaret. Min største utfordring 
både i et kortsiktig og langsiktig 
perspektiv er Norges underskudd 
på maritim kompetanse og de  
potensielle konsekvenser dette  
kan ha for Sjøforsvaret. Men som 
ukuelig optimist, er jeg sikker på at 
vi skal klare å håndtere dette.

12 april 2014 er Sjøforsvaret 200 
år. Sjøforsvaret representerer en tidløs 
kapasitet i Alfred Thaer Mahan sin 
ånd som leverer avgjørende bidrag 
til vår velstand og sikkerhet. Slik vil 
det forhåpentligvis fortsette.
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Hans Fredrik Winsnes arbeidet på 
den tiden som ingeniør på Løkken 
Verk, men hadde mens han stu-
derte på N.T.H. deltatt i den lokale 
kurertjenesten og kartleggingen av 
tyskernes forlegninger og kontorer 
i Trondheim og omegn. Også han 
hadde god kjennskap til forholdene 
i distriktet.

Vi diskuterte våre muligheter i 
forbindelse med prosjektet ”Jupiter”, 
og fant at ingen av oss hadde  
forutsetninger for å delta i noen  
sabotasjegruppe. Til dette hadde 
den instruksjonen vi fikk i våpen-
bruk vært altfor kort og overfladisk.

Carsten Schanche presenterte sin 
plan. Han mente at hvis det ble noen 
invasjon og situasjonen utviklet 

seg slik at hjemmefrontsgruppene 
kunne grip inn, ville det være 
uunngåelig at det måtte bli sårede 
blant våre egne. Problemet var hvor 
disse kunne få legehjelp så lenge 
hospitaler og sykehus var under 
tyskernes kontroll. Carsten mente 
det ville være nødvendig å organi-
sere en sanitetstjeneste i de distrikter 
hvor det fantes motstandsgrupper, 
plassere sanitetsmateriale på steder 
som var lett tilgjengelig, og sikre 
seg samarbeid med leger som var 
til å stole på. Carsten foreslo at 
stikkordet hos lege skulle være: 
”Pasienten har fått tre milligram 
morfin”, og legen ville forstå at 
dette var en person som ikke måtte 
falle i tyskernes hender. Carsten 

Schanches far var på den tiden sjef 
for ”Apotekernes Fellesinnkjøp”, og 
det var en verdifull forbindelse for 
å skaffe det nødvendige sanitets-
materiale, som det på den tiden var 
så godt som umulig å få tak i.

Ingeniør Hans Fredrik Winsnes 
ville organisere kommunikasjon 
mellom en eventuell ”hovedkom-
mando” og de forskjellige mot-
standsgruppene. I tilfelle invasjon 
på norskekysten, måtte en regne 
med at alle transportmidler for 
sivile ville bli stoppet eller grundig 
kontrollert av tyskerne. Winsnes 
foreslo en ”kurersentral” hvor 
deltakerne kunne nå gruppene ute 
i distriktet på veier tyskerne ikke 
kunne kontrollere. Han påtok seg 

Rovergruppen	i	Trondheim

Organisasjon	av	«sambandssentralen»

Etter at vår gruppe hadde deltatt i våpen-
instruksjon på studenthybelen i Klæbuveien, 
hadde jeg et møte med Carsten Schanche og 
Hans Fredrik Winsnes. Hvor begge la fram sine 
planer i forbindelse med prosjekt ”Jupiter”

Carsten Schanche var på den tiden student 
på Norges Tekniske Høgskole, men hadde 
tidligere vist stor organisasjonstalent. 
Spesielt ved propagandaaksjoner i juni 1942 
som fikk store ”lovord” fra høyeste hold. Han 
hadde også i flere måneder reist som kurer 
for lærer- og prestefronten, og hadde av den 
grunn gode forbindelser ute i distriktet og 
kjente forholdene der.

av: Sverre Skavhaug
foto: ScanStockPhoto
Dette er skrevet i Lakewood Co. USA, May 1999
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å organisere en gruppe som var 
spesialtrent til å ta seg frem i ulent 
terreng, og på forhånd planlegge 
ruter for å nå frem med instrukser 
til de steder de norske sabotasje-
gruppene befant seg.

Både Carsten Schanche og Hans 
Fredrik Winsnes detaljerte sine 
planer, og jeg føyde til ideen om en 
”Sambandssentral” i Trondheim 
som skulle koordinere og formidle 
ordrer til gruppene hvor det kunne 
bli aktuelt. Jeg gjorde et skriftlig 
sammendrag av det vi hadde plan-
lagt og leverte det til Knud Brodt-
korb-Danielsen, som lovte å legge 
planen frem for sine overordnede.  
I det øyeblikk hadde jeg ikke rede 
på hvem det kunne være.

Det gikk noen dager før Brodt-
korb-Danielsen oppsøkte meg med 
beskjed om at planen ikke bare var 
godtatt, men at ”Sambandssentralen” 
med sanitets- og kurertjenesten, på 
høyeste hold ble betraktet som et 
”glimrende tiltak”.

Samme dag ble jeg oppsøkt på 
gaten av en person jeg ikke kjente, 
men han kom med stikkord fra 
Brodtkorb-Danielsen. Først etter 
krigen har jeg fått greie på at det 
var Reiersen. Han ga meg 5000 
kroner. ”Dette er til Sambands-
sentralen” sa han, ga meg et kraftig 
håndtrykk og forsvant i gatetrafikken 
før jeg hadde summet meg. (Her 
må jeg skyte inn at etter krigen har 
jeg lest flere steder at det var fire 
tusen kroner Reiersen ga meg til 
”Sambandssentralen”, men jeg er 
sikker på at det var fem, og det var 
mye penger på den tiden).

Det var fra dette øyeblikk jeg 
satte Carsten Schanche og Hans 
Fredrik Winsnes i forbindelse med 
Knud Brodtkorb-Danielsen.  
I samarbeid med sin far, direktøren 
for Apotekernes Felleskjøp, laget 
Carsten en ”standardkasse” med 
sanitetsutstyr og fikk dem plassert 
i motstandsgruppene på de steder 
det kunne bli aktuelt. Selv reiste 
han i distriktet og tok kontakt med 
de leger han mente var til å stole 
på. Jeg hadde ingen ting med dette 
arbeidet å gjøre, og visste heller ikke 
navnet på Carstens medarbeidere. 
Men fra høyere hold fikk jeg vite at 
organisasjonen Carsten Schanche 
bygde opp var perfekt i alle detaljer.

Hans Fredrik Winsnes organiserte 
kurerruter fra Trondheim til de 
steder han fikk oppgitt. Det gikk 
over fjellet i ukjent terreng, langs 
små skogstier, eller over sjøen med 
kajakk eller robåt, alt utenom de 
veier tyskerne kunne kontrollere. 
Heller ikke her hadde jeg kjennskap 
til detaljene, men fikk beskjed fra 
høyeste hold om at alt var glim-

rende organisert.
Min oppgave var å skaffe lokale 

til ”Sambandssentralen”. Vi mente 
at på brygga hvor vi hadde etablert 
oss var med radio ville være altfor 
gjennomsiktig. Vi mente det kunne 
skape misstanke hvis noen skulle 
merke at plutselig begynte en hel 
rekke fremmede å ferdes her.

Jeg snakket med teatersjef Henry 
Gleditsch og mente at i den gamle 
teaterbygningen skulle det finnes 
et eller annet gjemmested, og ikke 
være mistenkelig hvis ukjente 
personer skulle gå inn gjennom 
teaterdøra, som også var inngangen 
til Teaterkafeen. Jeg kjente teater-
sjefen godt. Fra den første kofferten 
vi hadde mottatt med propaganda-
materialer, hadde jeg forært ham 
en pakke ekte kaffe og en plate 
engelsk tobakk med ”hilsen fra 
Nygårsvold”. Jeg foreslo også den 
gang å skaffe ham daglige nyheter 
fra London, men han takket nei 
med et smil, som lot meg forstå at 
nyhetene hadde han fra annet hold. 
Først etter krigens slutt fikk jeg 
rede på at skuespiller Knut Jacobsen 
på den tiden hadde radioapparat 
gjemt et eller annet sted på teater-
loftet, og det kan godt være at dette 
som gjorde teatersjefen betenkelig. 
Gledisch var interessert og velvillig, 
men ville ikke gi noe definitivt svar. 
Han ba om å få komme i forbindelse 
med noen på høyere hold, hvilket 
jeg fant naturlig. Dette var i sep-
tember 1942, og Ragnar Storm 
Larssen som var min sikreste 
forbindelse med myndighetene i 
Stockholm, skulle komme den 13. 
september. For ikke å sløse bort 
tiden (gjennom min kurerfor-
bindelse i Verdalen kunne det ta 
lang tid), foreslo jeg at teatersjefen 
kunne få kontakt med Ragnar, som 
jeg mente sikkert ville gi tilfreds-
stillende opplysninger fra høyeste 
hold i Trondheim. Teatersjefen var 
villig til å ta imot Ragnar, og for 

Organisasjon	av	«sambandssentralen»



å huske datoen satte han med sin 
penn en liten ”L” på almanakk-
bladet for den 13. september.

I oktober kom unntakstilstanden
i Trondheim. Gledisch ble tatt som 
gissel og skutt av tyskerne. Da det 
hadde gått en tid, oppsøkte jeg 
forretningsfører Huseby, og fortalte 
om den samtalen jeg hadde med 
Gleditsch. Han var meget mis-
stenksom, og avviste alle planer 
om samarbeid. Jeg spurte om noen 
hadde rørt teatersjefens almanakk 
etter at han ble skutt. Han sa nei, 
og gikk på teatersjefens kontor for 
å undersøke kalenderbladet for den 
13. september. Han kom tilbake og 
kunne bekreft e riktigheten, men 
avslo blankt hvilket som helst sam-
arbeid. Noen måneder senere traff  
jeg han på legasjonen i Stockholm. 
Han beklaget sin oppførsel, og ba 
meg forstå hvilket press han hadde 
vært under.

Men helt tomhendt gikk jeg ikke 
fra Teateret den gangen. Regissør 
Birger Straume ga meg alle detaljene 
fra teatersjefens arrestasjon på 
teateret. Jeg skrev et fullstendig 
referat og sendte med Ragnar. 
Noen få dager senere hørte jeg min 
beretning om arrestasjonen ordrett 
gjengitt i BBC.

Snekker Pedersen (jeg har dess-
verre glemt hans fornavn) hadde 
sitt verksted i kjelleren i Sandgata, 
på nordsiden mellom Munkegata 
og Prinsens gate, men han eide 
også en gård i St Olavs gate hvor 
han selv bodde sammen med sin 
familie. Jeg kjente Pedersen som 
prototypen på ”en ekte Jøssing”. 
Han hadde utført noe arbeid for 
vårt fi rma og hver gang han kom, 
var han oppladet med historier om 
Hitler, Gøring eller Goebbels og 
andre naziledere. Og gudene må 
vite hvor han fi kk sine historier 
fra, men han skaff et oss gang på 
gang en helsesam latter. Pedersen 
kunne aldri glemme at jeg hadde 

forært ham en plate engelsk tobakk 
med ”hilsen fra Nygårsvold”. Han 
hvisket stadig til meg: ”Hvis det er 
noe jeg kan gjøre?”

Da planene om å få plassert 
”Sambandssentralen” defi nitivt 
hadde misslyktes, spurte jeg 
Pedersen om han kunne skaff e oss 
et diskret husrom hvor en ”god 
nordmann” kunne overnatte hvis 
det skulle bli nødvendig. Det viste 
seg at i hans hus i St Olavs gate 
hadde han leid ut et kontorlokale 
til en kommisjonær for landbruks-
produkter. Under krigen var det 
ingen som behøvde en representant 
i byen for å selge sin produksjon. 
Forretningen gikk dårlig, og en 
natt fl yttet kommisjonæren ut sitt 
pikk-pakk og reiste fra husleien og 
andre forpliktelser. Pedersen lovte 
at vi kunne få leie dette kontoret 
inntil krigen var slutt. Husleien var 
30 kroner per måned. Ennå hang 
der en stor plakat på døren som sa 
”Landsbruksprodukter”. Intet kun-
ne passe oss bedre. Stedet lå nært 
hospitalkirken, på den siden av St 
Olavs gaten som vendte ut mot Ila, 
og i kvartalet mellom Dronningens 
gate og Sandgata.

I februar 1943 var lokalet ferdig 
utstyrt med to senger, madrasser 
og to soveposer. Det var plassert 
proviant som var hamstret, og skulle

dekke to-tre uker for to personer. 
Vi hadde også fått en av Carsten 
Schanches ”standardkasser” med 
sanitetsmateriale.

Knud Brodtkorb-Danielsen og 
jeg hadde nøkler. Og jeg hadde gitt 
Pedersen beskjed om det beste var 
at han ikke snuste bort i det som 
foregikk i hans kontorlokale.

Imidlertid herjet Rinnanbanden 
som aldri før, og jeg ble opptatt på 
andre kanter, en historie jeg håper 
skal få muligheter til å fortelle ved 
leilighet. Jeg var nå kommet i
forbindelse med sjefen for MILORG 
i Trønderlag, Odd Sørli. Jeg traff  
ham på forskjellige steder i dis-
triktet, og en gang på Kuset ved 
Jonsvannet en annen gang ved 
Gjevingåsen, to-tre kilometer fra 
jernbanestasjonen Hell og siste 
gang, etter å ha vært i Stockholm 
og fått ordre om at jeg og mine 
nærmeste medarbeidere måtte 
fl ykte til Sverige. 

Dagen før vi reiste, Carsten 
Schanche, Knud Brodtkorb-
Danielsen, Tore Wik Rønning og 
jeg, overleverte både Knud og jeg 
nøklene til ”Sambandssentralen” 
til Odd Sørli, som forsikret at vår 
organisasjon skulle fortsette i gode 
hender.



FRA VINTER I KIRKENES TIL SOMMER I BERGEN. OPPLEV VÅREN 
LANGS NORSKEKYSTEN  
 

Om våren er det mulig å oppleve tre årstider på en 

reise! Mens det fremdeles er vinter i nord, melder 

våren og sommeren seg jo lengre syd du kommer. 

Fuglelivet er yrende og smeltevannet gjør at  

fossefallene er på sitt mektigste. Årstiden er en  

eksplosjon av liv, lukter, farger og lys. På sjøreisen 

besøker vi 34 små og store havner. Når vi anløper  

de mindre havnene, bør du stå på dekk eller nyte  

utsikten fra panoramasalongen.  

 

Bli med på våre spennende aktiviteter om bord eller 

utflukter på land. 

 

Prisen inkluderer hel rundreise Bergen-Kirkenes- 

Bergen, i dobbel innvendig lugar, full pensjon og  

drivstofftillegg. I perioden 15.04-31.05 2012. 

 

Kontaktinformasjon booking, Jarlsberg Reiser AS: 

Tlf 33 33 33 22. post@jarlsbergreiser.no  

BERGEN - KIRKENES - BERGEN  16.499  
15% RABATT PÅ UTVALGTE  AVGANGER I 2012  
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Bli	medlem	i	Forsvarets	Seniorforbund
INNMELDINGSBLANKETT
Tittel/grad:                     Etternavn:          Fornavn:               
Født:         Adresse:                                  
Post nr:       Poststed:         Land:         Tjeneste år:            
Familie:       (G = gift. S = samboer. A = alene. E= etterlatt) 
Telefon fast:        Mobil:         E-post:                             
Underskrift:            
Dersom også eventuelt ektefelle/samboer ønsker medlemskap, underskrives neste linje: 
Etternavn:                          Fornavn:                         Født:             
Underskrift Ektefelle/samboer:           

Opplysningen sendes primært til den lokale foreningen dersom du vet adressen eller til: 
Forsvarets seniorforbund, Rådhusgt 2, Oslo Mil/Akershus 0015 Oslo. (innmeldingsblankett finnes også på FSFs hjemmeside www.fsforb.no) 

forsvarets seniorforbund  |  rådhusgt 2 , oslo  |  telefon: 23 09 32 33  |  telefaks: 23 09 35 34   
e-post: post@fsforb.no  |  redaktør: arild kristensen  |  hjemmeside: www.fsforb.no  

grafisk produksjon: motorfinger as 
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