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Det er arbeid i vente

Det våres i beddene
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FORSVARETS PENSJONISTFORBUND
(FPF) er en landsomfattende orga-
nisasjon for alle som er fylt 50 år
og får utbetalt pensjon på bak-
grunn av tjeneste i Forsvaret samt
deres livsledsagere. Forbundet ble
stiftet i 1983 og har ca. 9 000
medlemmer, fordelt på 44 lokale
foreninger.

FORMÅL
Forsvarets Pensjonistforbund har
som mål å:
• Ivareta og fremme medlem-
menes økonomiske, sosiale og
velferdsmessige interesser.
• Arbeide for saker som har til-
knytning til pensjonistenes livs-
situasjon i samarbeid med lands-
omfattende pensjonistsammen-
slutninger.
• Samarbeide med sentrale mili-
tære og politiske myndigheter,
staber og avdelinger, befals- og
tjenestemannsorganisasjoner og
andre organisasjoner for å løse
problemer av betydning for For-
svarets pensjonister.
• Støtte arbeidet med forsvars-
tanken i det norske folk og derved
styrke Forsvarets stilling i sam-
funnet.

KONTOR: NY ADRESSE
Bygn. 37, Akershus festning, 
0015 Oslo (åpent 0800-1500)
GJELDER FRA 24. MAI 2011

TELEFONER:
LEDER ARILD KRISTENSEN, 
23 09 33 56/928 40 502

NESTLEDER KARL O. BOGEVOLD
23 09 39 19/472 88 269

ORG.SEKR. EGIL VINDORUM
23 09 32 33 /917 74 141

KASSERER ARNULF N. EILERTSEN
23 09 32 62/69 26 08 48/922 20 601

TELEFAKS: 23 09 35 34
ORG.NR.: 971 279 222
E-POST ADRESSE: post@fpforb.no

HJEMMESIDE: http://www.fpforb.no

Vinteren er over og det går mot vår. Det betyr at
våre pensjoner skal reguleres, og at det skal bli

mer penger i lommeboken. Den generelle veksten
i gjennomsnittlig årslønn fra 2009 til 2010 for
lønnstakere under ett er av Teknisk beregningsut-
valg (TBU) beregnet til 3,75 %. I tråd med tidligere
stortingsvedtak hadde det da vært rimelig å for-
lange at også pensjonene skulle reguleres med den
samme, hensyntatt at underreguleringen på 0,43
% fra 2010 blir brakt i orden først. Slik blir det
neppe. 

Gjennom innføringen av nye pensjonsreform, som ble satt i kraft fra års-
skiftet, har våre folkevalgte på Stortinget besluttet at vi som gruppe

ikke skal ha den samme andel av reallønnsveksten som lønnsmottakerne.
Våre pensjoner skal etter at lønnsveksten er lagt til bli fratrukket 0,75 %.
Konklusjonen blir da: Vi skal leve med den samme prisveksten som de
yrkesaktive, men vår kjøpekraft skal reduseres. Etter hvert som helsen
skranter må vi kjøpe private tjenester til mange av de gjøremålene som vi
tidligere klarte å utføre selv. Da kommer pensjonisten i en situasjon hvor
økende utgifter må dekkes av en underregulert pensjon. 
Hva galt har vi gjort?

Utgiftene er økende og du kan som kjent ikke betale strømregningen
med et dørblad, eller et vindusfag fra egen bolig. Ei heller kan du betale

med broleggingen fra oppkjørselen. Skulle vi imidlertid trenge hjelp fra det
offentlige i form av pleie- eller omsorg på en vinterdag, ja så må den
samme oppkjørselen være ryddet for snø. 

I sommer er det landsmøte i Forsvarets pensjonistforbund. Det gjennom-
føres på Quality Hotell&Resort Sarpsborg i dagene 7. til 9. juni. Det blir

hektiske dager for delegater og landsstyrerepresentanter. Som organisa-
sjon står vi ovenfor store og eksistensielle avgjørelser. Styret har på opp-
drag fra forrige landsmøte utredet og legger fram forslag til navneendring.
Blir det pensjonist eller senior?  Dette temaet er blant mange viktig saker
som skal besluttes. Et hovedformål med navneendring, slik landsstyret ser
det, er å tiltrekke seg flere og gjerne yngre medlemmer.  Du er som senior
ikke nødvendigvis pensjonist, men som pensjonist er du definitivt senior.
Derfor vil en endring av navn også være en bevisst handling og et viktig
insitament for å sette i gang en aktiv rekruttering av nye medlemmer.

Forslaget til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester ble lagt
fram 8. april. Lovens intensjon er at den skal sikre samhandling mellom

kommuner og sykehus. Sågar får kommunene og sykehusene nå plikt til å
samarbeide om oss når vi trenger hjelp. Forslaget er et dokument på 558
sider. Det er derfor ikke lett å kommentere forslaget på dette tidspunktet.
En kan i imidlertid la seg forbause over at vi trenger å lovefeste at offentli-
ge myndigheter skal samarbeide om å legge forholdene til rette for de som
trenger hjelp. Men slik har det nå blitt.

Pasienter og brukere skal få tjenester som henger bedre sammen, sier 
helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.. Den som lever

får se!
Arild

n HILSEN FRA LEDER

Arild Kristensen, leder

ANSVARLIG REDAKTØR: ARILD KRISTENSEN
Redaksjonen avsluttet 15/04 2011.  STOFFRIST NR 3/2011 er 12/09 2011
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Etter hvert som vi når en viss alder, kjenner vi
på at det går raskt unna med livet. Jeg tror
mange med meg etter hvert som årene går blir
litt mer bevisst på hvilke verdier, hvilke hold-
ninger og normer vi ønsker å fokusere på og
føre videre. Det handler om hvilke spor vi vil
følge og hvilke spor vi vil etterlate oss.
Tenk deg at banken din setter inn 86 400 kro-
ner hver morgen på din konto. Det er ganske
mye. Det er bare en hake ved dette og det er at
saldoen overføres ikke til neste dag. Det du
ikke har brukt den dagen, blir strøket slik at
hver kveld er kontoen i null.
Da har vi bare et godt valg og det er hver dag å
bruke opp det som hver morgen kommer inn
på kontoen. Noe annet ville være rimelig dumt.
Slik er det med tidskontoen vår. Hver dag set-
ter «banken» inn 86 400 sekunder  på vår
konto. Den kontoen er det bare vi som dispone-
rer. Vi kan ikke overføre noe til andre og vi kan
ikke få overført noe fra andre. 
Det er 86 400 sekunder i et døgn. Det vi ikke
får brukt, avskrives ved dagens slutt. Vi kan
ikke overføre fra dagen før og vi kan ikke over-
trekke i påvente av nye innskudd dagen etter.
Slik er vår tid. Vi eier den bare i den grad vi
bruker den. Og da er spørsmålet hvordan vi
bruker den verdien vi får hver eneste dag. Det
beste er å investere slik at det gir den gode
avkastning for andre og for meg. Den gamle
sannhet gjelder fortsatt: «Den største gleda eg
kan ha, er å gjera andre glad».
For å forstå verdien av et år, så spør en student

som nettopp har strøket til eksamen. For å for-
stå verdien av en måned, så spør en som har
født et barn for tidlig. For å forstå verdien av en
uke, så spør en utgiver av et ukeblad. For å for-
stå verdien av et minutt, så spør en som net-
topp har kommet for sent til toget. For å forstå
verdien av et sekund, så spør en som med nød
og neppe unngikk en ulykke. For å forstå verdi-
en av et hundredels sekund, så spør en som
mistet gullet i olympiske leker.
«Carpe diem» skrev den romerske dikter
Heratius i verket Odes omkring år null. Hele
setninger lyder: «Grip dagen, stol så lite som
mulig på den neste». I går er historie.
Morgendagen kjenner vi ikke. Dagen i dag er
gaven til oss. Lev den!

n TIL ETTERTANKE

CARPE
DIEM

ARNE SVILOSEN har teologisk embets-
eksamen, pastoralklinisk utdanning,
samt utdanning i familieterapi admi-
nistrasjon og ledelse. Han har også
Forsvarets Høgskole. Arne har vært
sokneprest i Hjørundfjord i 10 år, der-
etter 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, Utenlandstjeneste i Bosnia.
Svilosen er nå prest på Lillehammer.



Fra sakslista tas med:

- Status fra arrangements-
komiteen

- Status fra valgkomiteen
- Regnskap og Beretningen for

2009 og 2010
- Innkommende forslag:
• Konsekvensutredning - 

navneendring
• Vedtektsendringer
• Rekrutteringsutvalgets 

innstilling
• Økning av kontingent til 

forbundet fra 2012
• Nytt Strategidokument for 2012

til 2018
• Handlingsplan m/ramme-

budsjett 2012 og 2013
• Landsstyrets virksomhetsplan 

Som en ser en meget omfattende
liste av saker som skulle debatte-
res og besluttes. Etter en innle-
dende orientering fra Veteran-
sentrets leder Oblt. John Petter
Bachke var det klart for konstitu-
ering og åpning av Landsstyre-
møte nr 2/11. Siden møte ble
gjennomført på Bæreia, var det
naturlig at leder for FP-Kong-
svinger, Terje Petter Widt og
leder for FP-Haslemoen, Ola
Langholen var invitert til å følge
møtet som observatører. I tilegg
var valgkomiteens leder Arild
Svein Bakken også til stede, og
medlem av rekrutteringsutval-
get Jan Bye Iversen deltok under
debatten om det videre arbeidet
med utvalgets innstilling.
Innkalling og saksliste, samt refe-
rat fra landsstyremøte nr 1/11 i

Bodø ble gjennomgått uten store
diskusjoner.

LANDSMØTET 2011
Arrangementskomiteens leder
Tore Bjønnes, redegjorde for sta-
tus og kunne fortelle at det meste
nå var på plass. Det ville imidler-
tid være behov for at landssty-
rets medlemmer møter allerede
dagen før slik at møtesalen var
klar om kvelden den 6. juni. Et
siste styremøte på formiddagen
den 7. betinget at rigging og for-
beredelser er unnagjort før dette
møtet settes. Ordstyrere og sek-
retærer ble diskutert og kandida-
ter ble anbefalt. Det ble også min-
net om at eventuelle innstilling-
er med begrunnelse til kandida-
ter til forbundets hederstegn
skulle sendes til Org sekr. Egil
Vindorum. Det ble informert om
eget ledsagerprogram på 2. møte-
dag. Egenandelen for ledsagere
ble satt til kr 1600.- Reiseutgifter
for ledsagere må dekkes av den
enkelte.

Valgkomiteens leder Arild Svein
Bakken orientert om status i for-
hold til valgene og kunne fortelle
at blant den sentrale ledelse var
alle villige til gjenvalg. Ved-
rørende regionene så var det
ennå noe som ikke hadde gitt
sine innspill til komiteen. Han
regnet imidlertid med at det
dette skulle gå greit og at alt skul-
le være på plass i god tid før
Landsmøtet slik det har pleid å
være de siste årene.
Regnskapene med revisjonsbe-
retning for 2009 og 2010 fikk sin
tilslutning og likeledes beret-
ningen for perioden. Her var det
dog noen utelatelser som ble
kommentert. Landsstyret vil at
også beretningen for ettertiden
skal følge kalenderåret. (jan –
des)
Etter dette var det klart for de
enkelte forslagene, og først ut var
forslaget til nytt navn på forbun-
det. Dette etter oppdrag fra
Landsmøte i 2009. Innstillingen
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Landsstyret samlet til møte på Bæreia
Den 5. og 6. april var det igjen tid for at Landsstyret ble samlet, og denne gangen gikk turen til
Veteransentret på Bæreia ved Kongsvinger. Ved slike møter er det alltid en del faste saker på møte-
kartet i tillegg til hovedsakene. Denne gangen var det så avgjort de siste forberedelsene til kom-
mende Landsmøte i Sarpsborg som gjennomføres i juni som var det som hadde hovedfokus. 
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er tidligere behandlet av lands-
styret som har gitt sin tilslut-
ning. Det framkom heller inn nå
nye momenter som tilsa at inn-
stillingen skulle endres. Lands-
styret vil derfor legge fram for
Landsmøtet at forbundet skifter
navn fra Forsvarets pensjonist-
forbund til Forsvarets Senior-
forbund. Dette fremmes som en
egen sak før en går løs på andre
vedtektsendringer. 
Utover navneendringsforslaget
er det ikke radikale forslag til
endring av gjeldende vedtekter. I
stort er det mer snakk om tilpas-
ninger og justeringer. 
Landsstyret har på eget initiativ
oppnevnt et utvalg benevnt
Rekrutteringsutvalget. Dette har
vært i arbeid siden tidlige i 2010
og har levert sin endelige innstil-
ling til landsstyret.. Landsstyret
er blitt fortløpende informert

om utvalgets arbeid, og var nå
klar til å starte sin debatt om
hvordan innstillingen skulle føl-
ges opp. Her var det stort enga-
sjement og mange meningsut-
vekslinger. Det ble uttrykt til-
fredshet med utvalget arbeid.
Anbefalte forslag og tiltak skal
innarbeides i de styringsdoku-
mentene som legges fram for
landsmøtet. Likeledes var det
bred enighet om å følge opp
utvalgets innstilling vedrørende
behov for øket bemanning og
styrket økonomi i den forbin-
delse. Innstillingen vil bli legges
til grunn for produksjon av en
«Veileder i rekruttering» som vil
bli presenteres for Landsmøtet. 

NYE STYRINGSDOKUMENTER
Landsstyret sluttet seg til fram-
lagt forslag til nytt Strategi-
dokument for perioden 2012 til

2018. Med utgangspunkt i dette
behandlet også landsstyret det
framlagte forslaget til nytt
Handlingsprogram med ramme-
budsjett for neste to-årsperiode.
Mindre endringer ble her fore-
tatt.  Ut fra dette dokumentet
lages det en Virksomhetsplan for
hvert år. Virksomhetsplanen er
landsstyrets interne dokument. 

ØKONOMI
Landsstyret ser behovet for, og
støtter en beskjeden økning av
forbundskontingenten med kr
75.- Styret sluttes seg derfor til
innkommet forslag om en slik
økning. Dette vil gi rom for å
styrke årsverksrammen med ett
årsverk, slik at blant annet et
aktiv rekrutteringsarbeid kan
iverksettes. Uten en slik økning
vil rekrutteringsutvalgets mange
tiltak og aktiviteter ikke være
gjennomførbare. En styrking av
den sentral årsverksrammen skal
fortsatt lønnes på basis av pen-
sjonistvilkår i staten, og vedkom-
mende person skal være en tillit-
svalgt som velges av landsmøtet.
Vedkommende skal også være
fast medlem landsstyret. Nytt
landsstyre vil etter dette bestå av
sju valgte fra regionene, og fem
sentralt valgte medlemmer. 
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Priser for overnatting

Annerkjennelse og respekt!
I forbindelse med at Forsvarets
pensjonistforbund gjennomførte
sitt landsmøte ved Veteran-
senteret på Bæreia, ga Oblt. John
Petter Bachke en orientering om
stedet og hvordan sentret brukes
til beste for de som trenger å få et
«avbrekk» eller en «håndsrek-
ning». Senteret legger stor vekt på
individuelle opplegg, og har aller-
ede opparbeidet seg et meget godt
renommé.  Ved avslutning av ori-
enteringen ble seks av de tilstede-
værende kalt fram og overrakt en
erkjentlighet for tjeneste i inter-
nasjonale operasjoner.

Erkjentligheten er en minnemynt
som er laget spesielt til dette for-
målet. Det er to betingelser som
må oppfylles for å kunne motta
den erkjentligheten. For det første
må du fylle betingelsene for å bli

definert som veteran iht bestem-
melsene. For det andre må du
være tilstede på Bæreia. Erkjent-
ligheten sendes ikke ut, men kan
bare mottas ved personlig fram-
møte. Gratulerer!

FPF har registrert stor interesse for opplysninger om
hvor i landet det er mulig å spise og overnatte i
Forsvarets etablissementer når man er på ferie eller
reiser. Vi har nå oppdatert listen over tilgjengelige
steder med kontakttelefon. Vi gjør imidlertid opp-
merksom på at det i sommersesongen og i perioder
med stor militær aktivitet vil det være begrensede
muligheter enkelte steder. For Bardufoss/Setermoen/

Skjold området er det de nærmeste årene ekstra stor
belastning og derfor svært vanskelig å få tilgang. Alle
forlegningskontorene tar nå betalt for overnatting,
betalingen er den samme ved alle avdelinger. For
tiden er prisen 200,- pr natt i enkeltrom, to personer
som deler rom betaler 150,- pr seng.. Det finnes også
meget rimelig botilbud på Perminalen hotell i Oslo
og på Rinnleiret ved Levanger.

Sted Telefon nr. Sted Telefon nr.
Oslo - Huseby 23099487 Dombås 61217500
Oslo - Linderud 23099487 Trondheim 73995472
Oslo - Akersborg 23098868 Værnes 74836550
Kolsås 67865009 Mosjøen 75112090
Sessvollmoen 63925283 Bodø 75578646
Gardermoen 64803199 Harstad 77014707
Kongsberg 32775102 Ramsund 76918707
Mågerø 33302289 Sortland 76112210
Rygge 69237925 Setermoen 97048826
Kjeller 63899099 Bardufoss 77897084
Elverum 62408694 Skjold 97048824
Rena 62402162 Tromsø (Sydspissen) 77661410
Lillehammer 99222241 Porsangmoen 78493625
Kristiansand 38065149 Kirkenes 78994197
Stavanger 51347615 Rinnleirets venner rinnleir@online.no
Bergen 55505902 Perminalen hotell 24005500
Åndalsnes 71224142

Fra venstre:
Odd Køhl, Egil
Vindorum,
Bernt Kristians-
zen, Oddmund
Soleng, Ola
Langholen (FP-
Haslemoen),
Arils Svein Bak-
ken (leder av
valgomiteen).F
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Høy oppslutning om Forsvaret og
verneplikten i Norge, men usikker-
het rundt struktur og størrelse
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Opinion har i mars 2011
utført en meningsmåling for
Folk og Forsvar om holdning-
en til Forsvaret.

På spørsmålet om Norge bør ha
et militært forsvar i den nåvæ-
rende situasjon svarer 85 % ja,
mens 9 % svarer nei. De yngste
under 30 år er mest skeptisk,
med en oppslutning på 73 %. I
aldersgruppen over 50 år er
imidlertid oppslutningen på
hele 91 %. Menn er noe mer
positive (89 %) enn kvinner (81
%). Når det gjelder politiske
sympatier er Rødts velgere mest
skeptiske, med 69 %, mens
blant KrFs velgere svarer 100 %
av de spurte at Norge bør ha et
militært forsvar.

Verneplikten står sterkt i
Norge. Blant de spurte svarer 75
% at de ønsker å beholde verne-

plikten. Dette er allikevel en
nedgang på 7 % siden i fjor høst,
da 82 % ønsket å beholde verne-
plikten. Kvinner (79 %) er mer
positive til verneplikt enn menn
(71 %), og blant aldersgruppen
50+ er oppslutningen på 84%.
64 % av de spurte mener at ver-
neplikten bør gjelde både
kvinner og menn. De yngste er
mest positive til likestilling på
dette området, i aldersgruppen
under 30 år mener 70 % at den
skal gjelde begge kjønn.

Fire av ti nordmenn mener at
Forsvaret er av svært eller gan-
ske god kvalitet. På spørsmålet
om Forsvarets størrelse står i
forhold til de oppgavene de skal
løse, svarer 45 % at det er passe
stort, mens 36 % svarer at det er
for lite. Bare 5 % mener at det er
for stort.

Undersøkelsen spurte også i
hvilken grad Forsvaret fremstår

som en åpen eller lukket organi-
sasjon. På dette spørsmålet
svarte 5 % at Forsvaret fremsto
som en svært lukket og 31 %
som en ganske lukket organisa-
sjon. 1 av fire av de spurte
mener Forsvaret framstår som
en ganske eller svært åpen orga-
nisasjon. Dette gjaldt 32 % av
mennene, men bare 19 % av
kvinnene.

Undersøkelsen viste også at
nordmenn flest får det meste av
informasjonen om Forsvaret fra
TV og/eller aviser. Det er imid-
lertid stor forskjell på alders-
grupper. Den yngste aldersgrup-
pen får mest informasjon fra
internett. Denne aldersgruppen
får også en betydelig andel av
informasjonen gjennom fami-
lie/venner.

Monica K. Mattsson
Generalsekretær

Forbundet har registrert at flere av våre
medlemmer ønsker å stå tilsluttet mer enn
en lokalforening. Dette er fullt mulig, men
for å unngå dobbeltregistrering i med-
lemsregisteret er det viktig at den enkelte
velger hvilken forening vedkommende
ønsker å ha sitt registrerte hovedmedlem-
skap og hvilken forening som skal regis-
trere støttemedlemskapet.
Hovedmedlemskap betyr kontingent-

innkreving og medlemsrapportering på
ordinær måte.
Støttemedlemskap betyr at bare vedkom-
mende lokalforenings kontingent skal inn-
kreves og at vedkommende skal medlems-
rapporteres som støttemedlem. 
Støttemedlemskapet teller ikke i forhold
til vedtektenes bestemmelser om repre-
sentasjon og stemmerett på landsmøte.

Red.

Vedrørende medlemskap i flere lokalforeninger
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Lisbeth Normann overrekker
Fafo-rapporten «Eldreomsorg
under press» til statssekre-
tær Tone Toften i Helse- og
omsorgsdepartementet.

AV SIGNY SVENDSEN

Fafo-rapport: 

«Eldreomsorg under press»
Lisbeth Normann 
og statssekretær 
Tone Toften.

Nåværende regjering har som mål
at det skal være full sykehjemsdek-
ning innen 2015 og etableres 12
000 årsverk i pleie- og omsorgstje-
nesten i perioden 2008 – 2015.
Med utgangspunkt i målet enga-
sjerte Norsk Sykepleierforbund
(NSF) derfor Fafo høsten 2010 for å
få mer kunnskap om dagens situa-
sjon for de sykeste gamle. 

Spørsmål var: 
A) Hvordan er dagens situasjon? 
B) Dekker dagens tjenestetilbud
behovene til den eldre befolkning-
en? 
C) Hvordan blir det fremover? 
Fafo fikk svar fra 4187 erfarne syke-
pleiere, med gjennomsnittelig 13
års erfaring fra sykepleie rettet
mot eldre.

HOVEDFUNN I
UNDERSØKELSEN VAR:
• Tjenestetilbudet til eldre over 80
år er redusert de siste 20 år
Veksten i antall nye årsverk har i
all hovedsak tilfalt nye unge bru-
kere
• Hjemmesykepleierne mener at ca
36 % av de hjemmeboende eldre
trenger institusjonsplass
• Underdekningen av tjenester er
størst i de mest folkerike kommu-
nene
• 62 % av respondentene mener at
terskelen for å få sykehjemsplass
er for høy
• 74 % mener at det mangler lang-

tidsplasser i sykehjem
• 60 % mener at det er for få kort-
tidsplasser i sykehjem
• Kommunene har ansatt ufaglær-
te i 28,7 % av de faste årsverkene
og andelen er høyest i hjemmetje-
nesten
• 79 % sier at tjenesten eller insti-
tusjonen de jobber i per i dag ikke
er godt nok bemannet
• 65 % mener de klarer å ivareta
pasientenes grunnleggende behov,
men 53 % behov som trygghet og
meningsfull aktivitet ikke ivaretas
• Bare 22 % mener de klarer å følge
opp pasientene over tid for å følge
opp eventuelle endringer i helse-
tilstanden
• Bare 28 prosent av hjemmesyke-
pleierne mener pasientene får til-
strekkelig legetilsyn og medisinsk
behandling, mens 55 prosent av
sykepleiere i sykehjemmene sva-
rer det samme.
• De største kommunene kommer
dårligst ut på alle spørsmålene om
ivaretakelse av eldres behov.

PÅ BASIS AV DETTE KOMMER
NSF MED FØLGENDE ANBEFA-
LINGER:
• Det må bygges flere sykehjems-
plasser. Kommunene må ta mer
ansvar for de sykeste gamle som
trenger hjelp hele døgnet.
Regjeringen må vurdere nye finan-
sieringsordninger. 
Omsorgsboliger med heldøgns

omsorg og sykehjem kan ikke side-
stilles som tilbud til de aller mest
hjelpetrengende.
• Det må være tilstrekkelig grunn-
bemanning med kompetent helse-
personell, både i hjemmesyke-
pleien og sykehjemmene.
Bemanningen må beregnes ut fra
pasientenes tilstand. I en enhet
for døende vil grunnbemanningen
og kompetansesammensetningen
være annerledes enn på en demen-
senhet.
• Pasientene i helse- og omsorgs-
tjenesten må sikres bedre legetje-
nester. Pasienter som bor i
omsorgsbolig og i eget hjem må få
nødvendig medisinsk helsehjelp
selv om de ikke er i stand til å
komme til fastlegekontoret.
Målsettingen i
Verdighetsgarantien om å sikre
eldre nødvendig helsehjelp og et
individuelt tilpasset tjenestetilbud
må følges opp med nasjonale kva-
litets- og kompetansekrav.
• Samlet sett står utøvere av syke-
pleie for over 100 000 årsverk i
helse- og omsorgstjenesten, og
over 50 000 årsverk i sykehusene.
For å få best mulig effekt av denne
arbeidskraften må det opprettes
en nasjonal enhet for oppfølging
og koordinering av sykepleietje-
nesten. Dette er påkrevet for at
samhandlingsreformens hensikt
med helhetlig pasientforløp, fore-
bygging og bedre koordinering
mellom nivåer skal bli vellykket. 

FPF
Notat
Flyttes til venstre marg.
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Rapporten gir oversikt over utvik-
lingen i de senere år i lønninger,
inntekter, priser og konkurranse-
evne. Utvalget presenterer dessu-
ten en prognose for konsumpris-
veksten fra 2010 til 2011.
Rapporten inneholder også korte
beskrivelser av utsiktene for inter-
nasjonal og norsk økonomi. 
Siden februar er det innarbeidet
ny statistikk og annet materiale,
bl.a. tall for lønnsutviklingen for
kvinner og menn, for lønn etter
utdanning og for lederlønn.
Dessuten legges det fram statis-
tikk som kaster lys over fordeling-
en av inntekt for personer. 

Hovedpunkter i rapporten 

Veksten i gjennomsnittlig årslønn
fra 2009 til 2010 for lønnstakere
under ett er av utvalget foreløpig
anslått til 3,75 prosent. 
Lønnsoverhenget til 2011 anslås i
gjennomsnitt til 1,9 prosent. Dette
er 0,7 prosentpoeng høyere enn til
2010. 
For industriarbeidere i NHO-
bedrifter er overhenget til 2011 1,2
prosent. Sammen med tarifftilleg-
gene som er avtalt i mellomopp-
gjøret i LO-NHO-området, bidrar
dette til lønnsveksten fra 2010 til
2011 med vel 2 prosentpoeng for
industriarbeidere. I tillegg kom-
mer bidrag fra lønnsglidningen
gjennom 2011. 
Gjennomsnittslønnen for admi-
nistrerende direktører i nærings-
virksomhet steg med 4,9 prosent
fra september/oktober 2009 til
samme tidspunkt i 2010, mot et
fall på 1,1 prosent året før. For
ledere av små foretak i nærings-
virksomhet var lønnsveksten 3,1

prosent eller 0,6 prosentpoeng
høyere enn året før. For topple-
dere i offentlig sektor steg
gjennomsnittlig lønn med 4,6 pro-
sent fra oktober/desember 2009
til oktober/desember 2010, mot
6,6 prosent året før. 

Lønnsforskjellene mellom kvinner
og menn ble i følge lønnsstatistik-
ken og utvalgets beregninger
redusert fra 2009 til 2010 i nesten
alle forhandlingsområdene.
Endringene var ikke større enn det
en vanligvis ser fra det ene året til
det andre. Likelønnstiltakene i
lønnsoppgjøret i 2010 kan ha hatt
en effekt. Lønnsstatistikk for alle
ansatte, viser at lønnsforskjellen
samlet sett mellom kvinner og
menn (både heltid og deltid) ble
redusert fra 2009 til 2010.
Kvinners gjennomsnittslønn
utgjorde 85,0 prosent av menns i
2010, mot 84,7 prosent i 2009. For
heltidsansatte utgjorde kvinners
lønn 87,2 prosent av menns i 2010,
mot 86,7 prosent året før. 

Lønnsforskjellene var tilnærmet
undret fra 2009 til 2010. Over en
noe lengre periode har lønnsta-
kere med de høyeste lønningene
økt sin andel av samlet lønnssum,
mens lønnstakere med lavere og
midlere lønninger har fått sin
andel redusert. 
Veksten i reallønn etter skatt for
lønnstakere i alt var 1,25 prosent
fra 2009 til 2010, mot 2,1 prosent
året før. Lavere lønnsvekst og høy-
ere prisvekst i 2010 enn i 2009
trakk veksten i reallønn etter skatt
ned. 
Utvalget anslår nå som i februar

en gjennomsnittlig konsumpris-
vekst på om lag 2 prosent fra 2010
til 2011. I 2010 var prisveksten 2,5
prosent. Usikkerheten i prisvek-
stanslaget for 2011 er blant annet
knyttet til utviklingen i energipri-
sene, som ofte svinger sterkt
gjennom året. Det er også stor
usikkerhet knyttet til kronekur-
sen, samt utviklingen i internasjo-
nale råvarepriser. 
Gjennomsnittlige timelønnskost-
nader for ansatte i industrien i
Norge i 2010 var anslagsvis 51 pro-
sent høyere enn et handelsvektet
gjennomsnitt av våre handelspart-
nere i EU, målt i felles valuta. For
industriarbeidere alene anslås de
norske timelønnskostnadene å
ligge 54 prosent over handelspart-
nerne i EU. 

Den kostnadsmessige konkurran-
seevnen, målt ved relative time-
lønnskostnader i industrien i fel-
les valuta, ble svekket med 6,9
prosent i 2010. Av dette bidro
endringer i valutakursen med vel
4 prosentpoeng. 
Fordelingen av inntekt mellom
arbeid og kapital i næringsvirk-
somhet har vært noenlunde stabil
i de siste tre årene. Lønnsandelen
for industrien avviker ikke mye
fra det en finner hos mange av
Norges handelspartnere. 

Inntektsulikheten i yrkesbefolk-
ningen ble redusert fra 2008 til
2009. Det skyldes i hovedsak at
alle kapitalinntekter unntatt
utbytte falt fra 2008 til 2009.
Dette må trolig ses i sammenheng
med finanskrisen. 

Endelig rapport fra TBU
Beregningsutvalget la 21. februar 2011 fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran
årets inntektsoppgjør. Utvalget presenterer nå den endelige utgaven av rapporten. 
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FPF
Notat
Denne siden bør ha en overskrift eller en innledning som forteller hva dette er. Eksempel:Seniorenes fellesorganisasjon krever å få delta i avtalefestede drøftinger.
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FORSVARETS PENSJONISTFORBUND
Sekretariat og Landsstyre 2009 – 2011
Funksjon Navn privat e-postadr. fpforb adresse Mobiltlf Priv.tlf Ktr.tlf

Leder Arild Kristensen arild@fpforb.no arild@fpforb.no 928 40 502 64 98 20 82 23 09 33 56

Nestleder Karl O. Bogevold karl@fpforb.no karl@fpforb.no 472 88 269 67 25 67 64 23 09 39 19

Org.sekr. Egil Vindorum egil@fpforb.no egil@fpforb.no 917 74 141 22 62 34 10 23 09 32 33

Kasserer Arnulf N. Eilertsen arnulf@fpforb.no arnulf@fpforb.no 922 20 601 69 26 08 48 23 09 32 62

Reg 1 Oddmund Soleng ohsoleng@online.no oddmund@fpforb.no 482 87 882 77 18 12 82

Vara Birger Tokle birgto@frisurf.no birger@fpforb.no 913 01 168 77 63 27 52

Reg 2 Bernt Kristiansen berntkri@online.no bernt@fpforb.no 930 09 956 75 64 27 81

Vara Per Hetty hetper@c2i.net per@fpforb.no 952 88 190 75 52 79 59

Reg 3 Odd Køhl okoehl@online.no odd@fpforb.no 917 46 088 62 41 47 84

Vara Jan Bye Iversen jby@online.no jan@fpforb.no 924 48 993 63 97 44 28

Reg 4 Berit Falkberget Engøy berit.falkberget@gmail.com     berit@fpforb.no 926 09 146 73 53 28 39

Vara Kjell Ryan kjryan@online.no kjell@fpforb.no 414 54 705 74 07 92 92

Reg 5 Ole Sannes orasa@online.no ole@fpforb.no 414 56 708 32 13 27 07

Vara Arid Svein Bakken brobakken@online.no arildsvein@fpforb.no 900 63 626 32 14 11 71

Reg 6 Tore Bjønnes thu-bjoe@online.no tore@fpforb.no 907 69 659 69 34 18 25

Vara Gullborg H Lachmann gula@bluezone.no gullborg@fpforb.no 976 81 381 33 04 27 13

Reg 7 Ivar Herre ivar.herre@epost.no ivar@fpforb.no 911 11 343

Vara Finn Norstad elifn@online.no finn@fpforb.no 481 71 268 55 16 66 69

Hva skjer med kontoen i FP når medlemmet dør
Ved et FP-medlems bortgang, tilbyr
vi ektefelle/samboer å overta konto-
en og eventuelle forsikringsavtaler
med de samme gode vilkår som
medlemmet hadde. Dersom avdøde
ikke hadde ektefelle/samboer, må
kontoen avsluttes og overføres til
arvingene i hht skifteattesten.
Ved dødsfall sperres avdødes konto
for all bruk og eventuelle disposi-
sjonsretter bortfaller. Før skifteat-
testen foreligger kan regninger
knyttet til begravelse, husleie,
strøm, telefon og restskatt belastes

avdødes konto ved henvendelse til
FP.
På grunn av vår taushetsplikt kan FP
ikke gi opplysninger om avdødes
kundeforhold før skifteattest eller
fullmakt fra Tingretten er oversendt
til oss.
Når det ønskes tilgang til avdødes
konto, eller avslutning av kundefor-
holdet, ber vi om å få tilsendt:
• Kopi av skifteattest
• Kopi av fullmakter fra alle arving-
er når skifteattesten ikke angir
hvem som er fullmektig.

• Kopi av gyldig legitimasjon fra
arvingen/-e.
• Undertegnet anmodning om over-
tagelse eller avslutning av konto
sammen med bankkontonummer
for overføring til arvingen/-e.
Papirene sendes til: Forsvarets
Personellservice, Postboks 1493
Vika, 0116 Oslo

NB! FP flytter 27. mai 2011 og ny
adresse blir da: 
FP, Postboks 6481 Etterstad, 
0605 Oslo.



Redusert lønn – gullpensjon  med bismak
Avskjed med redusert lønn har
vært benyttet i stort omfang
for å redusere befalskorpset de
senere år. Ordningen er hjem-
let i lov av 3. mai 1957 om pen-
sjonering av fastlønt befal som
etter søknad gis avskjed med
redusert lønn og tjenesteplikt.
Loven, som er en nødvendig
tilpasning til lov om Statens
pensjonskasse, skal sikre befal-
et et pensjonsgrunnlag som
om vedkommende hadde fort-
satt i stilling fram til pensjons-
alder. Vilkårene for å komme
inn under ordningen, samt
størrelsen på den reduserte
lønnen har vært lagt fram for
Stortinget i ulike proposi-
sjoner. Ordningen har en histo-
rie tilbake til forsvarsordning-
ene av 1927 og 1933, og ble den
gang regulert i midlertidig lov
av 22. juni 1928 og tilleggslov
av 5. mai 1933.
Lov av 3. mai 1957 slår fast at
som innskotts- og pensjons-
grunnlag gjelder innskotts- og
pensjonsgrunnlaget til enhver
tid for den stilling vedkom-
mende innehadde ved avskje-
den ….   I 1991 skjedde imidler-
tid en vesentlig endring i prak-
tiseringen av ordningen. Pen-
sjonsgrunnlaget, som tidligere
fulgte lønnsutviklingen fullt
ut, ble nå regulert tilsvarende
lønnsutviklingen på A-tabellen
+ eventuelle sentrale justering-
er. De lokale tilleggene ble det
ikke tatt hensyn til. Konse-
kvensen av dette ble en vesent-
lig lavere regulering av pen-
sjonsgrunnlaget enn det den

aktuelle lønnsveksten skulle
tilsi. På dette tidspunktet var
ordningen med redusert lønn
lite brukt, og endringen fikk
neppe stor oppmerksomhet.
Den svekkelse av pensjons-
grunnlaget som oppsto fra
1991 må oppfattes som en util-
siktet virkning ettersom aktu-
elle departementer ikke samti-
dig sørget for å endre lov av 3.
mai 1957. Slik ordningen blir
praktisert nå, er den - etter
mitt syn - i strid med både
intensjon og ordlyd i lov av 3.
mai 1957. 
Jeg ble selv innvilget avskjed på
vilkår om redusert lønn i 2001,
og har hatt den tvilsomme for-
nøyelse av å følge med i hvor-
dan pensjonsgrunnlaget har
utviklet seg over tid. Sammen-
lignet med den faktiske utvik-
ling i lønnen i den stillingen
jeg fratrådte, konstateres at
pensjonsgrunnlaget har svek-
ket seg med ca kr 96.000,- over
en periode på ni år.  Det medfø-
rer ca kr 63.400,- mindre i pen-

sjon hvert år. Dersom regule-
ringen hadde tilsvart lønnsvek-
sten i staten, eventuelt
endringene i grunnbeløpet
som har hatt omtrent samme
utvikling i perioden, ville
underreguleringen ha vært i
størrelsesorden kr 75.000,- år
og ca kr 50.000,- mindre i årlig
pensjon.  Jeg har nylig tatt opp
forholdet med Arbeidsdeparte-
mentet. De har forelagt saken
for Forsvarsdepartementet
som mener at problemstilling-
en ikke er relevant. De mener
at berørt befal generelt har en
stor grad av «restarbeidsevne»
som kan kompensere underre-
guleringen ved innsats i
arbeidslivet. 
Selv er jeg i kategorien som har
«restarbeidsevne» og er fast til-
satt i annen stilling i staten.
Formelt sett har jeg medlem-
skap i Statens pensjonskasse
med to 100 %-stillinger. Jeg har
akseptert reduksjonen på 25 % i
min reduserte lønn fra Forsva-
ret. Samtidig opplever jeg at
videre opptjening av tjeneste-
pensjon i staten begrenses av
12 G-regelen, noe som i mitt til-
felle betyr at kun 1/3 av min
nåværende «statslønn» er pen-
sjonsgivende og da begrenset
til den tid jeg er tilsatt i stilling-
en. Den utbetalte reduserte
lønn er ikke pensjonsgivende i
folketrygden, noe som vil kun-
ne få konsekvenser for samlet
pensjon. De som har valgt å ta
ut sin «restarbeidsevne» i pri-
vat næringsliv synes å være
noe bedre stilt, men da avheng-

MEDLEMSKONTAKT1 4 • NR. 2 - 2011

Oberst Kristoffer Igdun



NR. 2 - 2011 • 1 5MEDLEMSKONTAKT

med bismak
ig av pensjonsordning. Denne
gruppen er heller ikke omfat-
tet av bestemmelsen om
avkorting av den redusert løn-
nen med 25 %.
Statens pensjonskasse har en
tid praktisert at befal på redu-
sert lønn kan gå av etter 85-års-
regelen, noe lov av 3. mai 1957
neppe vil være til hinder for.
For om mulig å redusere ulem-
pene med underregulering av
pensjonsgrunnlaget tok jeg
kontakt med Statens pensjons-
kasse for å undersøke mulig-
heten for å gå av med alders-
pensjon ved fylte 57 år etter-
som jeg oppfyller 85-årsregel-
en med god margin. Først fikk
jeg beskjed om at det var greit å
gå av etter denne bestem-
melsen i pensjonsloven, men
etter en tid kom kontrabeskjed
om at det likevel ikke kunne la
seg gjøre. Jeg stiller meg noe
undrende til dette ettersom
lov av 3. mai 1957 viser til at
pensjonslovens generelle reg-
ler gjelder. Dette kan bety at
det er fattet flere vedtak om
alderspensjon i Statens pen-
sjonskasse som er ugyldige
(rettsstridige) og derfor må
oppheves.
Det kan vurderes alternative
måter å fastsette pensjons-
grunnlaget for befal på redu-
sert lønn. Tidligere ansatte i
staten som har rett til oppsatt
pensjon, får oppjustert sitt
pensjonsgrunnlag tilsvarende
utviklingen i grunnbeløpet (G).
Under arbeidet med pensjons-
reformen ble det uten store

diskusjoner bestemt av pensjo-
ner under opptjening i fram-
tiden skulle reguleres tilsva-
rende lønnsveksten. For øvrig
får ansatte i staten som går fra
en høyere stilling til en lavere
stilling, medregnet den høyere
stillings pensjonsgrunnlag for
den aktuelle periode. Befal
som får pensjonsgrunnlaget
fastsatt basert på den reduser-
te lønnen, får et pensjons-
grunnlag som framstår som
helt urimelig lavt sett opp mot
nevnte prinsipper for regule-
ring. Det er derfor beklagelig at
både Arbeidsdepartementet og
Forsvarsdepartementet, som
er gjort kjent med problemstil-
lingen, ikke ser at dette er rele-
vant og er villige til å vurdere
en endret praksis for fastset-
telse av pensjonsgrunnlag for
befal på redusert lønn.
I de siste har jeg vært kontaktet
av tidligere kolleger som har
blitt overrasket over hvor liten
pensjon de får etter å ha vært
på redusert lønn i en del år. Det
er eksempel på tidligere befal
som har en pensjon som knapt
er til å leve av. Imidlertid er det
få som forstår hvordan pen-
sjonen beregnes, og hvorfor
man har kommet opp i denne
uheldige situasjonen. De fleste
har nok levd i den tro at pen-
sjonen har vært sikret fullt ut
som om de hadde fortsatt i
tjenesten fram til pensjonsal-
der. De tilfellene jeg er kjent
med, er neppe unike, og jeg vil
anta at det er flere som - med
rette - kan føle seg lurt. 

Som om dette ikke er nok. Den
pensjonen som kommer til
utbetalingen er ikke lenger
bare bestemt av hvilket pen-
sjonsgrunnlag man ender opp
med. Fra 2011 har vi fått en
pensjonsreform som inne-
bærer at også tjenestepensjo-
nene omfattes nye regler om
levealdersjustering og indekse-
ring, noe som over tid svekker
pensjonene vesentlig. Dette er
med på å forsterke den uhel-
dige situasjonen jeg har
beskrevet.
Befalsorganisasjonene og For-
svarets pensjonistforbund har
kompetanse og ressurser til å
gå inn i og vurdere de problem-
stillingene jeg har tatt opp her.
Det er - etter mitt syn - behov
for en nærmere vurdering av
om lov av 3. mai 1957 blir prak-
tisert i tråd med ordlyd og
intensjon. Med unntak av For-
svarets pensjonistforbund
synes våre organisasjoner, som
skal ivareta befalets interesser
overfor staten som arbeids-
giver og myndighetsutøver, å
mangle en erkjennelse av at
det foreligger et problem her.
Jeg etterlyser et engasjement
fra befalets egne organisa-
sjoner. For øvrig er det anled-
ning for den som berøres av
ordningen å prøve eget pen-
sjonsvedtak rettslig i Trygde-
retten, eventuelt senere i det
ordinære rettsapparatet. 

Kristoffer Igdun
oberst

D E B A T T



Vi forstår at du i dag
ikke har morgendagens

pensjon som det mest
fremtredende i din 

hverdag, men vet du 
hva levealderjustering
og indeksering vil bety

for din pensjon?



Etter en samlet vurdering foreslo departementet at pen-
sjonsgrunnlaget for pensjonister med alderspensjon etter
særaldersgrense eller AFP omregnes ved 67 år ved at pen-

sjonsgrunnlaget oppreguleres med lønnsveksten fra fratre-
delsesalderen til 67 år. Selv om FPF hadde krav om å gå

lenger, deler vi depatementets vurdering.

 

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND HAR I MER ENN 25 ÅR 
STÅTT VAKT OM VÅRE OPPARBEIDEDE RETTIGHETER, 

OG REALVERDIEN AV VÅRE PENSJONER.

STØTT VÅRT ARBEID GJENNOM MEDLEMSKAP



FP- Alta
Leder Leif Jansen
Myrbakken 12
9510  Alta
78435545   95057765
jansen.l.a.@hotmail.com 

FP-Andøy
Leder Vivi Bernhoff
R. Amundsensgt 52

8480 Andenes
7614 2223   95012459
fpandoy@live.no 

FP- Bergen
Leder Arne Bryøen
Brakeveien 40 B
5141 Fyllingsdalen
55160840  99164367
haldorh@gmail.com  

FP- Bjerkvik
Leder Aase Seiness Laberg
Ytterseinesveien 21
8517 Narvik
95875099
aase.laberg@c2i.net

FP- Bodø
Leder Per Hetty
Reinslettvn 23 B
8009  Bodø
75527959   95288190
post@forsvaretspensjonist-
bodo.no 

FP- Drammen
Leder Ove Norland
Tyristubben 2
3440  Røyken
31285280   98676412
arne.heimdal@getmail.no 

FP- Elverum
Leder Hans Bangstad
St.Hanshaugen 7 B
2409 Elverum
62416609   99306032
hanoba@online.no 

FP- Fauske
Leder Bernt Kristiansen
Sjøgata 74
8200  Fauske
7564 2781   9300 9956
lars.andreassen@sbnett.no

FP- Fredrikstad
Leder Johan Gjevikhaug
Fru Ingersgt 12
1630 Gamle Frstad
69321489   91587221

j o h a n . g j e v i k -
haug@c2i.net

FP- Gardermoen
Leder Jan Bye Iversen, Nord-
bysvingen 1
2050 Jessheim
63974428
92448993
jbye@online.no

FP- Halden/Sarpsborg
Leder Thor Johansen
Grenadervn 25
1769 Halden
69180470   98444023
gunvsol@online.no

FP- Hamar
Leder Erik Helge Eriksson
Hulda Garborgsgt. 10
2315 Hamar
62525600   90836539
eheriksson@runbox.no

FP- Harstad
Leder Sigrun Berg
Postboks 60
9481 Harstad
77014262  92413323
harstad@fpforb.no     

FP- Haslemoen
Leder Ola Langholen
Høgbergveien 14
2436 Våler i Solør
62420750    4688579
olalangh@online.no 

FP- Horten
Leder Gullborg H Lachmann
Utheimsgate 7
3181 Horten
33042713   97681381
gula@bluezone.no

FP- Indre Troms
Leder Oddmund Soleng
Moaveien
9360 Bardu
77181282   48287882
ohsoleng@online.no  

FP-  Ingeniørvåpenet
Leder Ole Sannes
Teglverksvn 8
3517 Hønefoss
32132707   41456708 
orasa@online.no  

FP- Kjeller
Leder Kjell J Eriksen
Hellefaret 8
1900 Fetsund
63884639   92048022
fpkjeller@luftnett.com 

LP- Kjevik
Leder Gunnar K. Wiik
Balchens vei 46
4656 Hamresanden
38046087   91301075
lpkjevik@hotmail.com  

FP- Kongsberg
Leder Peder Geitle
Ringveien 8
3615 Kongsberg
32766543   98613100
ped-gei@online.no   

FP- Kongsvinger
Leder Terje Petter With
Tamburkroken 9
2212 Kongsvinger
62817901   41531789
ragnthue@bbnett.no

FP- Kristiansand
Leder Tom G Ludt Svendsen
Rødvingevn 17
4626 Kr.sand
38012181   93686140 
kihejo@online.no 

FP- Levanger/Verdal
Leder Hans Paul Hansen
Urds vei 10
7600 Levanger
74082683   90526316
ha-h5@ntebb.no 

FP- Lillehammer
Leder Øyvind Rusten
Olav Aukrustsvei 11 A
2618 Lillehammer
61260095 48261386
oeyeruste@online.no 

FP- Midt-Troms
Leder Magnor Olsen
Skøelv
9310 Sørreisa
45426304

fpmtro@gmail.com  

FP - Mågerø
Leder Per N Sønnervik
Haugåkervn 54
3132 Husøysund
33386809
pnsonnervik@tele2.no

FP- Nedre Romerike
Leder Sigurd Mygland
Violvn 9 D
1488 Hakadal
67075855   95912462
sigurd.mygland@nittedals-
nettet.no 

FP- Oslo
Leder Stein Magnar Gunder-
sen
Johan Castbergsvei 57
0673 Oslo
22322683   91806946
oslo@fpforb.no

FP- Porsanger
Leder Jan Næss
Bakkeliveien 30
9700 Lakselv
41646213   91872096
jannaess@start.no 

FP- Ringerike/Hole
Leder Erling Thunshelle
Øvre Grøndokkv 16
3531 Krokkleiva
32159380   97961943
erling@thunshelle.no 

FP- Rogaland
Leder Odd Magnar Solem
Havnegt 7
4306 Sandnes
51665961   91893729
oms@netpower.no

FP - Rygge
Leder Rolf Tvedt Olsen
Åskanten 38
1570 Dilling
69265909   90175580
fprygge@start.no 

FP- Seniorklubben FLO/IKT 
Leder   Odd Nordstrand
Karl Staffsvei 13
0665 Oslo
22649572   97715662
odd_nordstrand@c2i.net

FP- Stavern
Leder  Edmund Fagernes
Kurerveien 6
3290 Stavern
33199828
fpstaver@online.no  

FP- Steinkjer
Leder Alf Berg
Moloveien 13
7725 Steinkjer
74155886   45630400
alf.berg2@ntebb.no

FP-Tromsø
Leder Birger Tokle
Siriusvei 39
9024 Tomasjord
77632752   91301168
birgto@frisurf.no

FP- Trondheim
Leder Berit Falkberget Engøy
Nedre Alle 6
7030 Trondheim
73532839   92609146
trondheim@fpforb.no

FP- Vesterålen
Leder Einar Günther Endre-
sen
Slalåmveien 46
8400 Sortland
76123509   92015562
einar-endresen@vkbb.no 

FP- Vestoppland
Leder Gunnar Andreas Hau-
glien
Vestbyveien 25
2830 Raufoss
61191926   90056478
hauglien@online.no 

FP- Voss
Leder Ole Johan Sanden
Høydalane 17
5700 Voss
56513271   47813719
oj-san@online.no 

FP- Værnes
Leder Jon Wengstad
Hognesaunvn 13
7500 Stjørdal
99426528
led-vp@stjordalsnett.no

FP- Ørland
Leder Bjørn Vandvik
Ivers vei 11
7130 Brekstad
72524667  95916034
bnikola@online.no 

FP- Øst Finmark
Leder Erling Fagerheim, PB
527
9811 Vadsø
78953177
91185158
erlfag@online.no 

FP- Øvre Romerike
Leder Tor Ulf Bygmester
Boks 235
2071 Råholt
63954164
41221075
ovreromerike@fpforb.no
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VI MÅ IKKE GLEMME!

Igjen er det avviklet en søndag på Karl Johansvern i Horten. Arrangementet er et samarbeide
mellom Kirken, Forsvarets Pensjonistforening, Horten og Tysklandsbrigadens veteraner i Vestfold. 

AV ANNE MARI GJESSING

For kirken, Marinemuseet  og FP
Horten er dette 11. gang denne søn-
dagen arrangeres; 10. gang for
Tysklandsbrigaden. Dagen markeres
nærmeste søndag til 9. april, og i år
falt dagen på 10. april. Guds-
tjenesten ble innledet med kirkepa-
rade i den gamle ærverdige Garni-
sonskirken, med flaggborg av Tysk-
landsbrigaden. I prosesjonen inn i
kirken gikk blant annet sjef for
Marinemuseet KK  Hans Petter Oset
og leder for FP Horten Gullborg
Lachmann sammen med kirkens
folk og to dåpsbarn.  
FP Hortens leder leste dagens tekst
som var fra Joh 11, 45-53. Det var en
godt besatt kirke, som lyttet til prost
Harald Bryne. På en utmerket måte
tok han utgangspunkt i 9. april
1940, samt hvordan vi opplever ver-
den i dag. KK Hans Petter Oset hilste
fra Generalinspektøren for Sjøfor-
svaret og fra kommandanten på KJV.
Han ga oss en tilstandsrapport om
Marinens situasjon i dag.

Det blir en helt spesiell stemning
når menigheten reiser seg og syng-
er «Gud signe vårt dyre fedreland».
Det er mange tanker som gjør en
både ydmyk og takknemlig for at vi
bor i et land som Norge, hvor vi har
det trygt og godt.
Til slutt utbrakte KK Hans Petter
Oset det gamle Kongeønsket: Gud
bevare Kongen og fedrelandet,
hvorpå menigheten svarte det
samme.
Etter gudstjenesten forflyttet vi oss
til Marinemuseet, hvor det først var
bekransning av minnestøttene i
minnehallen. Her holdt FP Hortens
leder Gullborg Lachmann en liten
minnetale der hun spesielt minnet
om Kong Haakons besøk i Horten
16. september 1945. Horten var for-
øvrig den første byen Kongen
besøkte etter krigen, og Kongens
siste ord til de fremmøtte var:
Fedrelandet har mistet mange søn-
ner. Fedrelandet takker dem alle.
Gud signe deres minne, Gud signe

dere kjære. Disse ordene slutter vi
oss like mye til i dag, de er like
aktuelle. Thor Hestnes la deretter
ned blomster ved minnestøttene
på vegne av FP Horten. En minne-
stund til ettertanke om alle de som
ga sitt liv for at vi skulle få oppleve
å leve i et fritt land.
Deretter var det kirkekaffe og hjem-
mebakte kaker.
Marinemuseets egen Jan Ingar

Hansen holdt et glimrende fore-
drag om Roald Amundsen og
Frithjof Nansen og hvilken rolle
Marinen hadde i disse ekspedisjo-
nene. I forbindelse med polåret blir
dette markert på Marinemuseet
senere i år. Han sa blant annet at de
fleste som var med på ekspedisjo-
nene kom fra marinebyen Horten.
Igjen en meget vellykket «Søndag
på Karljohansvern».

Tradisjoner skal vi ta vare på, og en
av dem er denne dagen. Og så vik-
tig som den er.
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NYTT FRA STATENS PENSJONSKASSE

Regulering av pensjon
Pensjonsrettighetene dine reguleres hvert år slik at de opprettholder verdien over tid.
Fra 2011 ble det innført ny regulering, som tar utgangspunkt i lønnsveksten i sam-
funnet. 
– Før pensjonsreformen ble pen-
sjonene regulert etter folketryg-
dens grunnbeløp, G. Fra 2011 regu-
leres pensjon under opptjening
med lønnsveksten, forteller Kris-
toffer Sørlie, som er seniorrådgi-
ver i Statens pensjonskasse. Siden
folketrygdens grunnbeløp ligger
tett opp mot lønnsveksten, er den-
ne delen av reguleringen omtrent
som tidligere. 

Regulering under utbetaling

Stortinget har vedtatt at pensjon
under utbetaling skal reguleres
med snittet av lønn og pris. Det
innebærer justering med lønns-
vekst for deretter å fratrekkes en
fast faktor på 0,75 prosent. Det gir
følgende regnestykke:  

Regulering =
lønnsvekst 
x (1-0,0075). 

Den faste faktoren på 1-0,0075 er
lik et fratrekk på 0,9925. 

- Dette betyr at pensjon under
utbetaling i tjenestepensjonsord-
ningen reguleres noe svakere enn
tidligere, forklarer Sørlie. Han for-
teller at reguleringsreglene i Sta-
tens pensjonskasse er tilpasset fol-

ketrygden og at den nye regule-
ringen kalles indeksering. 

- Indekseringen tilsvarer
omtrent gjennomsnittet av lønns-
og prisvekst, og er ment å opprett-
holde kjøpekraften til pensjonis-
tene. Indekseringen skal sikre en
stabil utvikling av pensjonene i
forhold til lønnsutviklingen som
de yrkesaktive har, sier han.

Regulering av 
alderspensjoner 
– et eksempel

Alle alderspensjoner reguleres
med lønnsvekst multiplisert med
faktoren 0,9925. La oss se på et
eksempel på hvordan regulering-
en slår ut over en periode på ti år
når alderspensjonen er 200 000
kroner. Det forutsettes en jevn
lønns- og G-vekst på 4 prosent.
Etter 10 år vil differensen mellom
pensjonsgrunnlagene med histo-
risk og ny modell utgjøre omtrent
22 000 kroner per år.

Regulering av 
avtalefestet pensjon (AFP)

AFP under utbetaling reguleres
som alderspensjoner for øvrig, det
vil si med lønnsvekst multiplisert
med faktoren 0,9925. 

- For at AFP-pensjonister ikke
skal få en lavere bruttopensjon
ved 67 år sammenlignet med om
de hadde stått i stilling, reguleres
pensjonsgrunnlaget da med
lønnsveksten frem til 67 år, forkla-
rer Sørlie. 

Regulering av 
særalderspensjon

Særalderspensjon, altså alderspen-
sjon for dem med lavere alders-
grense enn 70 år, reguleres som
alderspensjoner for øvrig. Særal-
derspensjon under utbetaling
reguleres med lønnsvekst multi-
plisert med faktoren 0,9925. 

– For å kompensere for at disse
pensjonistene ikke skal få lavere
ytelser enn de som står i arbeid
frem til 67 år, reguleres pensjons-
grunnlaget da med lønnsveksten
frem til 67 år, sier Sørlie.

Regulering av uførepensjoner

Reguleringen av uførepensjoner i
Statens pensjonskasse følger sam-
me retningslinjer som i folketryg-
den. Men siden uførepensjonister
i Statens pensjonskasse har uføre-
pensjon frem til aldersgrensen, for



eksempel 70 år, mens uførepen-
sjonen i folketrygden blir omreg-
net til alderspensjon fra fylte 67 år,
reguleres uførepensjonen i Sta-
tens pensjonskasse fra 67 år til 70
år som alderspensjon. 

Uførepensjoner til medlemmer
under 67 år reguleres altså med
lønnsvekst, mens uførepensjoner
til medlemmer over 67 år regule-
res med lønnsvekst multiplisert
med faktoren 0,9925. 

Regulering av 
etterlattepensjoner

Reguleringen av etterlattepensjo-
ner i Statens pensjonskasse følger
de samme reguleringsreglene som
i folketrygden. Etterlattepensjoner
til etterlatte under 67 år reguleres
derfor med lønnsvekst, mens
etterlattepensjoner til etterlatte
over 67 år reguleres med lønns-
vekst multiplisert med faktoren
0,9925.

Hvorfor ny regulering?

Den nye reguleringen er et av de
sentrale tiltakene i pensjonsrefor-
men for å redusere veksten i pen-
sjonskostnadene. En viktig målset-
ning med pensjonsreformen er at
det skal lønne seg å jobbe lenger. 

– Generelt kan man si at jo leng-
er du venter med å ta ut pensjon,
desto mindre betydning får den

nye reguleringen for din totale
utbetaling, avslutter Sørlie. 
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Grunnbeløpet vil bestå

Historisk ble pensjonene regulert i takt med lønnsjusteringen. Med virk-
ning fra 1.mai 1986 vedtok Stortinget å regulere pensjonene i takt med
den prosentvise økningen av grunnbeløpet i folketrygden; G. Fra 2011 er
lønnsveksten igjen styrende for reguleringen av pensjon.

Grunnbeløpet i folketrygden vil bestå og øke med virkning fra mai
hvert år, og vil fortsatt være en avgjørende faktor for fastsettelse av de
fleste ytelser fra folketrygden. Frem til 2011 ble økningen i grunnbeløpet
fastsatt av Stortinget, etter diskusjoner med representanter fra berørte
parter. Fra 1. mai 2011 fastsettes grunnbeløpet av regjeringen. 

Figur: Oppsummering av regulering av opptjening og utbetaling av de forskjel-
lige pensjonstypene i offentlig tjenestepensjon.
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Hentet fra hjemmesiden til
Helse og omsorgsdeparte-
mentet (HOD)

• Viser vei framover. Gir helse-
tjenesten ny retning. 

• Forebygge framfor bare å
reparere

• Tidlig innsats framfor sen
innsats

• Få ulike ledd i helsetjenesten
til å jobbe bedre sammen

• Flytte tjenester nærmere der
folk bor 

• Flere oppgaver til kommune-
ne og penger til å utføre dem.

• Samle spesialiserte fagmiljøer
som er sterke nok 

• Bedre for pasientene - ster-
kere brukermedvirkning

Når skal reformen gjennom-
føres?

• Gradvis innføring med start-
skudd 1. januar 2012. 

• Oppbyggingen av helsetilbud
i kommunene kommer til å
skje over tid. 

• Mange kommuner er allerede
godt i gang med arbeidet. 

Hvordan skal vi få det til? 

• Ny folkehelselov styrker kom-
munenes ansvar for forebyg-
ging og helsefremmende
arbeid i alle samfunnssektorer.

• Ny felles lov for helse-og
omsorgstjenesten i kommune-
ne. 

• Én felles lov samler kommu-
nenes plikter. Og det blir ett
sted å klage – hos Fylkesman-
nen.

• Plikt for kommuner og syke-
hus til å samarbeide. Kvalitet
skal måles bedre.

• Pasienter og brukere får et til-
bud som er lettere å forholde
seg til, og som henger bedre
sammen. 

• Fem milliarder kroner fore-
slås flyttet fra staten til kom-
munene. Det skal lønne seg å
forebygge og bygge opp nye tje-
nester der folk bor.

• Om lag 4,2 milliarder kroner
foreslås overført fra sykehu-
sene til kommunene for at de
skal betale sin del av sykehus-
regningen.

• Kommunene overtar ansvaret
for utskrivningsklare pasienter
på sykehus fra første dag. De får
overført rundt 560 millioner
kroner fra sykehusene for å eta-
blere tilbud for disse pasien-
tene. 

• Ny kommunal plikt til å eta-
blere tilbud med øyeblikkelig
hjelp - døgntilbud for pasienter
som har behov for akutt hjelp
eller observasjon. Plikten skal
fases inn i perioden 2012-2015.
Tilbudet forelås fullfinansiert.
Det er beregnet om lag 660
plasser til en døgnkost på kro-

ner 4000. For 2012 vil dette
beløpe seg til om lag 260 milli-
oner kroner. 

• I statsbudsjettet for i år økte
regjeringen satsningen på sam-
handling med ytterligere 200
millioner kroner til totalt 580
millioner kroner. Dette inklu-
derer midler til forebygging i
kommunene. 

• Kommunenes økonomiske
rammer skal styrkes. En større
del av veksten i helsebudsjet-
tene skal komme i kommune-
ne i årene fremover. 

• Bedre samarbeid og arbeids-
deling mellom sykehus.

• Statlig styring av sykehusene.

Hva betyr samhandlingsrefor-
men for folk flest?

• Lettere å få helsehjelp lokalt. 

• Folk skal få bistand til koordi-
nering av behandling og opp-
følging.

• Tilbudet i kommunene vil bli
bredere. 

• Oppfølging av personer med
kroniske lidelser vil bli bedre. 

• Det vil bli flere tilbud til dem
som ønsker hjelp til å legge om
levevaner som kan føre til syk-
dom, for eksempel å endre
kosthold, komme i gang med
fysisk aktivitet eller stumpe
røyken. 

• Folk vil også merke mer fokus
på helsefremmende arbeid i
nærmiljøet. 
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Dette er fakta du bør vite om
SAMHANDLINGSREFORMEN

FPF
Notat
Rett venstre marg innrykkene!



2 4 • NR. 2 - 2011 MEDLEMSKONTAKT

SAMHANDLINGSREFORMEN
FRA ORD TIL HANDLING
KS mener det haster med en
konkretisering av hvilke
oppgaver, finansiering, an-
svar og myndighet som føl-
ger av Samhandlingsrefor-
men. Dette må konkretise-
res i en egen gjennomfør-
ingsplan.

• KS viser til tidligere innspill
hvor man påpeker at det er
avgjørende at kommunene til-
føres finansiering som fullt ut
dekker kommunenes kostna-
der, både når det gjelder etable-
ringskostnader og ordinær
drift. 

• Før en klar ansvarsfordeling
mellom spesialisthelsetjenes-
ten og kommunene er avklart,
kan ikke KS anbefale at kom-
munene påtar seg plikter til å
bygge opp «øyeblikkelig hjelp/
hastetilbud» Det forutsettes
uansett en gradvis opptrapping
med løpende kontrollbereg-
ninger og evalueringer. 

• KS mener at forsøk med utvi-
det kommunalt ansvar for psy-
kisk helse, rus og rehabilitering
kan være positivt. KS er positiv
til forsøksordninger i kommu-
nene, men parallelt må det
arbeides intensivt med en klar
finansieringsordning. Innenfor

psykisk helse og rus ligger ikke
forholdene til rette for at det
kan innføres en betalingsplikt
for utskrivningsklare pasienter
fra 2012. 

• KS understreker at det bør
gjennomføres en grundig pro-
sess med deltakere fra kommu-
nene, de private rehabilite-
ringsinstitusjonene og spesia-
listhelsetjenesten med mandat
å definere det faglige innholdet
i rehabiliteringstilbudet i kom-
munehelsetjenesten versus
spesialisthelsetjenesten. 

• KS vil bidra til at det formali-
seres et samarbeid mellom
utdanningsinstitusjoner og
kommuner for å tilpasse
undervisningsopplegget til
behovene for ny kompetanse i
kommunene. Økt kompetanse
og kapasitet vil øke kostna-
dene. 

• KS forventer at gjennom-
føringen av reformen forank-
res inn under konsultasjons-
ordningen mellom Regjeringen
og KS, og at samhandlingen
bygger på et likeverdig partner-
skap mellom stat/helseforetak
og kommunesektoren. 
• KS bør ha en sentral rolle i det
nasjonale implementeringsar-
beidet for å sikre gode ramme-
betingelser, likeverdighet og

forhindre økt statlig styring, og
kommunesektoren må selv
peke ut sine representanter i en
nasjonal styringsgruppe, ledet
av Helseog omsorgsdeparte-
mentet. 

• KS bør tilby kommunene
bistand i arbeidet med refor-
men i tråd med kommunenes
behov og ønsker. 

• KS kan støtte en øremerking
av tiltak i implementeringsfa-
sen, knyttet til etablering av
plikt til øyeblikkelig hjelp til-
bud. Driftsmidlene må innlem-
mes i rammetilskuddet når til-
budet er utbygget og plikten til
å gi dette tilbudet omfatter alle
kommuner. KS mener en diag-
nosebasert kommunal medfi-
nansiering av spesialisthelse-
tjenester bør utformes slik at
den begrenser kommunenes
risiko og sikrer kommunene
god dokumentasjon på hva de
faktisk betaler for. En iverkset-
telse fra 1.1. 2012 forutsetter at
kommunene gis en god innsikt
i grunnlaget for overføringene
mellom kommunen og spesia-
listhelsetjenesten, og at hensy-
net til administrativ håndter-
barhet er ivaretatt på en god
måte. Det må gjøres etterbereg-
ninger når medfinansierings-
modellen er implementert for

KS er kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon
(Med tillatelse fra KS gjengis organisasjonenes synspunkter på forestående reform.)
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å sjekke ut at omleggingen har
virket økonomisk nøytralt for
kommunene samlet. 
• KS viser til sitt høringssvar
når det gjelder utforming av
klageordning, og ønsker at kla-
ger ivaretas av f.eks en forvalt-
ningsdomstol. 

• Dersom departementet åpner
for at et statlig klageorgan skal
kunne omgjøre et kommunalt
vedtak, forutsetter KS at det av
lovteksten fremgår at slik
omgjøring kun skal skje der-
som det foreligger et åpenbart
lovbrudd fra kommunen side
og det for øvrig også er for-
målstjenlig at nytt vedtak tref-
fes av klageorganet. KS legger
til grunn at det i lovens forar-
beider tydelig fremheves at
statlig klageorgan normalt ikke
skal overprøve det kommunale
skjønnet enten dette skjønnet
knytter seg til lovtolkning, vur-
dering av faktum eller det
såkalte «frie»/hensiktsmessig-
hetsskjønnet. 
• KS mener at de økonomiske
virkninger av alle endringer i
samhandlingsreformen som
får virkning fra 1.1.2012 må
være dokumentert fra regje-
ringen sin side i kommunepro-
posisjonen for 2012. 

Saksframstilling Kommunene
har gjennom sine høringssvar,
uttalelser fra fylkesmøter og
svar på spørsmålene i debat-
theftet/strategikonferansene
vært tydelige på behovet for
klargjøring av hva reformen
faktisk inneholder. Dette gjel-
der tydeliggjøring av kommu-
nale oppgaver, ansvar og myn-
dighet, fullfinansiering, kom-
petansebygging og bistand fra

KS til gjennomføring, evalue-
ring og interessepolitikk. 

Reformens innhold, komplek-
sitet og omfang tilsier at det er
helt nødvendig med en god
planlegging og en konkret
gjennomføringsplan. KS vurde-
rer nå tidsperspektivet som kri-
tisk i forhold til innføring fra
1.1. 2012. 

KOMMUNALE OPPGAVER 
Øyeblikkelig hjelp/hastetilbud 
KS har foreslått at kommunene
skal få ansvar for «øyeblikkelig
hjelp/hastetilbud». KS har fått
signaler om at plikten ikke vil
gjelde fra 2012, slik at kommu-
nene vil få mulighet til å bygge
opp tilbud for å ivareta en slik
plikt. Det er brukerens funk-
sjonsnivå og helsetilstand som
i første rekke sier noe om hvil-
ke ressurser; tiltak og kompe-
tanse, kommunene må tilby. KS
mener at det må være opp til
kommunen selv å organisere
hvordan denne plikten skal
løses for å gi et forsvarlig til-
bud, ved hjelp av forsterkede
døgnplasser på institusjon i
kommunen eller i samarbeid
med andre kommuner og/eller
forsterket hjemmetjeneste. Det
forutsettes en gradvis opptrap-
ping med løpende kontrollbe-
regninger og evalueringer. 

Utviklingsarbeid psykisk helse
og rus: 
Denne brukergruppen vil pro-
fitere stort og raskt på sam-
handling mellom nivåene. Det
bør iverksettes forsøk med
utvidet kommunalt ansvar for
denne brukergruppen. I arbei-
det med dette må det skje en

følgeevaluering for å få bedre
kunnskapsgrunnlag og forut-
setninger for planlegging, prio-
ritering, organisering, finansie-
ring og styring 

Forebygging/folkehelse: 
Forslagene i lovforslaget til ny
folkehelselov er for generelle
og utydelige, og det vil uansett
ta svært lang tid før kommune-
ne ser effektene av dette. 
Sekundær og tertiær forebyg-
ging bør prioriteres de første
årene. Dette vil kunne forhin-
dre/ redusere behovet for inn-
leggelser i sykehus.. 

Kompetanse: 
Det er en entydig tilbakemel-
ding fra kommunene og andre
ulike miljø at tilgang på rele-
vant kompetanse vil være den
største utfordringen i innfø-
ringen av reformen. Flere og
andre oppgaver og større
ansvar vil føre til et betydelig
behov for styrket kompetanse.
Det vil bli behov for flere leger,
sykepleiere, fysioterapeuter og
andre høyskolegrupper, også
personell med spesialkompe-
tanse. I tillegg vil det være stort
behov for fagskoleutdannede.
For å imøtekomme dette beho-
vet må det igangsettes ulike til-
tak for kompetansebygging. KS
vil bidra til at det formaliseres
et samarbeid mellom utdan-
ningsinstitusjoner og kommu-
ner. Utdanningsinstitusjonene
må tilpasse undervisningsopp-
legget til behovene for ny kom-
petanse i kommunene og legge
til rette for etterog videreut-
danning. Hvis norsk helsetje-
neste skal løse morgendagens
utfordringer, må det opparbei-
des kompetanse og virksomhe-
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tene må settes i stand til å ten-
ke innovasjon. 
Stimuleringstiltak som vil
bidra til at kommunene øker
sin andel med studenter/elever
i praksis bør opprettes. Dette
vil kunne bidra til økt forstå-
else for kommunesektorens
utfordringer og muligheter,
øke kapasiteten på antall stu-
denter og øke tilgangen på nød-
vendig kompetanse

FINANSIERING
En kommunal medfinansiering
av spesialisthelsetjenester bør
utformes slik at den begrenser
kommunenes risiko og sikrer
kommunen god dokumenta-
sjon på hva de faktisk betaler
for. KS vurderer også her tids-
perspektivet som kritisk når
det gjelder opplegget og syste-
mene for medfinansiering. Det
bør etter KS oppfatning ikke
være prestisje knyttet til å inn-
føre medfinansiering fra 1.
januar 2012. 
Kostnadsberegningene av øye-
blikkelighjelp tilbudet som
HOD ønsket å ha klart til bud-
sjettkonferansen i mars, har
blitt noe utsatt. Forutsetninger
for kostnader og antall døgn-
plasser vil være usikre. Det blir
derfor viktig i en oppbyggings-
periode å vurdere kostnader og
dimensjonering av tilbudet og
foreta nødvendige justeringer
underveis
Når det gjelder innretningen på
finansieringen av et nytt kom-
munalt døgntilbud for øyeblik-
kelig hjelp har KS spilt inn føl-
gende: 
«KS ser det som avgjørende at
kommunene tilføres finansie-
ring som fullt ut dekker deres
kostnader, både når det gjelder

ordinær drift og etablerings-
kostnader (nybygging, ombyg-
ging, utstyr, IKT infrastruktur
og kompetanseutvikling). Det
er helt avgjørende at staten
som eier av helseforetakene
sikrer at disse ikke forskutterer
oppgaveoverføringen ved å
kutte denne aktiviteten for tid-
lig.»
Kostnadsberegning av et utvi-
det kommunalt betalingsan-
svar for utskrivningsklare pasi-
enter (fra første dag) og medfi-
nansiering av spesialisthelse-
tjenesten vil pågå videre de
neste ukene, og skal være
avklart i god tid før påske. 

KLAGEORDNING
Det er kommet sterk kritikk fra
brukerorganisasjoner, Statens
helsetilsyn, og Legeforeningen
om det som angis som å avvike
fra forvaltningsloven alminne-
lige ordninger og begrense kla-
georganets myndighet ved
overprøving, og en særlig
bekymring for forslaget om å
avskjære klageorganets adgang
til å fatte vedtak» KS har spilt
inn følgende: KS støtter forsla-
get om at statlig klageorgan
ikke kan treffe nytt vedtak ved
klagebehandling, men sende
saken tilbake til kommunen for
ny behandling. KS sin begrun-
nelse for å støtte forslaget er at
regelen bidrar og klargjør at det
skjønn som utøves når vedtak
treffes skal ligge til kommu-
nen, og ikke til fylkesmannen.
Hvor fylkesmannen konklude-
rer med at kommunene åpen-
bart har brutt loven, er det en
selvfølge at kommunen endrer
vedtaket.» Det blir fremhevet
fra flere at brukernes forutsig-
barhet av tjenesteomfang blir

skadelidende med den sterke
vektleggingen av kommunalt
selvstyre sammen med det
som oppfattes som en begrens-
ning i klageadgangen. Det er
verdt å merke seg at det også er
kommet sterk kritikk fra bru-
kerorganisasjoner om at de to
fremlagte lovforslagene har et
for sterkt helsepreg, og at den
«sosiale delen» fra sosialtjenes-
teloven ikke er integrert. Det er
naturlig at KS ser nærmere på
disse problemstillingene

INNSPILL TIL 
IMPLEMENTERING
AV SAMHANDLINGS-
REFORMEN 
Et sentralt element for å lykkes
med reformarbeidet, er en kon-
kret nasjonal gjennomfør-
ingsplan med tydelige resultat-
mål og milepæler. Særlig viktig
blir det å definere hva refor-
men skal starte opp med i 2012,
og hvilke tiltak som skal
gjennomføres i årene deretter. 
Nasjonalt partnerskap: Når det
utarbeides en plan for
gjennomføring av samhand-
lingsreformen, bør styringen
av det nasjonale gjennomfø-
ringsprosjektet legges til par-
tene på nasjonalt nivå. Ansva-
ret for implementeringen må
tilligge Regjeringen/ HOD. For
KS må dette forankres inn
under konsultasjonsordningen
med Regjeringen og KS, på veg-
ne av kommunesektoren, som
parter. KS mener at dette bør
inngå i en ny/ revidert nasjona-
le rammeavtale om samhand-
ling på helse og omsorgsområ-
det. Samhandlingsreformen
bør følges opp på de faste
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møtene (konsultasjonsmøtene)
mellom Regjeringen og KS,
og/eller i bilaterale møter med
Helse og omsorgsdepartemen-
tet, forankret i konsultasjons-
ordningen. Partnerskapsmeto-
den, som bygger på konsulta-
sjonsordningen, bør legges til
grunn for omstillingsarbeidet.
Arbeidet skal skje nedenfra og
være lokalt forankret, men stat
og kommune må ha en felles
forståelse av mål og retning
som legges til grunn for arbei-
det. 

KS` ROLLE I
IMPLEMENTERINGS-
ARBEIDET REGIO-
NALT OG SENTRALT
Det er tre viktige perspektiver i
det videre arbeidet
• Fortsatt arbeid for gode ram-
mebetingelser, gjennom godt
interessepolitisk arbeid 
• Kunnskapsinnhenting og
dokumentasjon som grunnlag
for KS` arbeid
• I implementeringsarbeidet vil
det være viktig med god infor-
masjon og medlemsdialog,
men også bistand til kommu-
ner og fylkeskommuner i arbei-
det med reformen. Kommune-
ne melder inn behov og ønske
om slik bistand i økende grad. 

Vi antar at et nasjonalt gjenn-
omføringsprosjekt minimum
vil ha et fire årsperspektiv. For
KS kan det være hensiktsmes-
sig i denne omgang å planlegge
for tre år fra sommeren 2011. 

Fram mot årsskiftet blir regio-
nenes innsats mot kommune-

ne av stor betydning. KS følger
opp ved å bistå kommunene
slik at de er orientert, og har et
godt grunnlag for å lage en kon-
kret handlingsplan for utvi-
delse og/eller etablering av nye
kommunale oppgaver og har
inngått samarbeidsavtale med
andre kommuner og helsefore-
tak. Etablerte møteplasser som
fylkesstyremøter, regionråd,
storbynettverket og andre rele-
vante fora blir brukt i arbeidet.
På bakgrunn av kommunenes
innspill til hva de ønsker at KS
skal bistå med, har KS i dialog
med staten signalisert at KS
kan bistå kommunene i plan-
legging og gjennomføring av
deres implementeringsarbeid.
Dette er imidlertid tilbud som
ligger ut over det som er mulig
innen medlemskontingenten.
For at KS skal kunne gi et slikt
utvidet tilbud med bistand til
for eksempel kommuner i sam-
arbeid/ kommuner i nettverk,
må staten bidra med finansie-
ring. 
KS kan også tilby ytterligere
bistand, enten gjennom betalte
tjenester i KSK AS, eller basert
på andre ekstraordinære mid-
ler. Kommunenes behov må
være retningsgivende for inn-
retningen på arbeidet. 

Implementeringsarbeid i sam-
arbeid med medlemmene 
Overordnet mål: 
KS skal medvirke til at kommu-
nene blir den helhetlige inn-
gangsporten til helsetjenes-
tene, og sammen med våre
medlemmer sørge for god
gjennomføring av samhand-
lingsreformen med vekt på
pasientsikkerhet, kompetanse-
bygging og økt kvalitet. 

Målgruppe: 
Implementeringsarbeidet ret-
ter seg inn mot sentrale ledere
innenfor helseog omsorgsom-
rådet som vil ha ansvaret for at
s a m h a n d l i n g s r e f o r m e n
gjennomføres. 
Ønsket effekt for kommunene: 
• Det er en klar oppgave og
ansvarsfordeling mellom kom-
munehelsetjenesten og spesia-
listhelsetjenesten og finansie-
ring er avklart 
• Det er økt tverrfaglig samar-
beid og samhandling både
innad i kommunen og mellom
helsetjenestenivåene, og det er
bedre utnyttelse og bruk av
ansattes kompetanse 
• Det er gjennomført en syste-
matisk kartlegging av rekrutte-
rings og kompetansebehov i
kommunene som er tilpasset
kontinuerlig til brukernes/inn-
byggere helsetjenestebehov 
• Det er gjensidig forståelse for
og anerkjennelse av de ulike
aktørenes ansvar, roller og opp-
gaver, med møteplasser for
samarbeid og refleksjon på
tvers av tjenestenivåer og per-
sonellgrupper 
• Det er styringsinformasjon
som beslutningsgrunnlag for
god ledelse og lokaldemokratis-
ke prioriteringer 
KS vil basere implementerings-
arbeidet på erfaringer, kompe-
tanse og resultater som tidli-
gere er høstet gjennom lær-
ingsnettverk, utviklingsverk-
sted, fagkonferanser o.a. Nett-
verksorganisering kan være et
viktig bidrag til implemente-
ring av reformen, og flere kom-
munegrupper kan i fellesskap
dele erfaringer og bygge kom-
petanse. 
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