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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. 10000
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:
Bygn. 22, Akershus festning, 
0015 Oslo (åpent 0800-1500)

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 /412 21 075

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

Vel overstått sommer, er det vel naturlig å si på
denne tiden. Håper du har hatt det fint, og at de pla-
ner du hadde for denne sommeren ble gjennomført.
Det er nå alltid slik at en ikke rekker å gjennomføre
alt en har tenkt, men da er det fint å kunne bruke
høsten også. Når dette leses er det faktisk oktober, og
da passer et vers fra Helge Stangnes sitt dikt «Lys
langs en fjord»
«Det mørkne mot vinter som lenge skal vare, en
sommar blei borte  en haust e på reis, og leia e lagt
der vi all må fare som tvungen turist på et år under-
veis».
I dette ligger at det kommer en ny vår, og det kommer en ny sommer.  Det
er derfor viktig å ha planer for framtiden, og det har vi i Forsvarets pensjo-
nistforbund. Vår lederkonferanse på Lillehammer i mai hadde hovedfokus
på rekruttering og fornying. Innspillene til rekrutteringsutvalget var
mange og kreative. Tilbakemeldingene ga utvalget et meget godt materiale
å arbeide videre med.  
Spesielt på denne konferansen var også at leder fra Seniorsaken, Harry
Martin Svabø, og leder fra Landslaget for Offentlige Pensjonister (LOP), Eli
Vinje deltok på konferansens siste dag. De holdt begge gode innlegg, og
understreket behovet for å realisere Seniorenes fellesorganisasjon som et
felles talerør for saker som har betydning for seniorenes framtid. 
I skrivende stund er dette målet kommet nærmere. Det tas sikte på, at i
månedsskiftet november/desember så er Seniorenes fellesorganisasjon en
realitet. Gjennom sommeren har organisasjonen blitt referert i flere riks-
dekkende media gjennom sine utspill, blant annet om skattesskjerpelse på
pensjoner over 300.000 kroner.  Arbeidet med grunnlagsdokumentene
pågår, videre planlegges den en dagskonferanse i Oslo i 3. november hvor vi
ønsker å sette fokus på seniorenes framtid i Norge, sett i et økonomisk og
helemessig perspektiv. I det hele tatt så er det spennende tider vi går i møte.
Utrolig nok er tiden kommet for å starte planlegging av neste landsmøte.
Da er det tid for rullering av våre styrende dokumenter, samtidig med at
begrunnede forslag til store og små endringer skal legges fram etter forut-
gående høringer i våre foreninger. En endring av profil og navn er omfat-
tende, men av og til er det nødvendig å gjøre det. Et eget konsekvensutvalg
har vært i arbeid etter oppdrag fra Landsmøtet i 2009, og innstillingen er
entydig. Det er på tide å fornye seg. Vårt landsstyre har sluttet seg til denne
innstillingen, og forslaget sendes derfor foreningene til høring med anbefa-
ling om å slutte seg til utvalgets enstemmige innstilling.
Avslutningsvis må jeg bekjenne at det er med forbauselse jeg registrere at
Forsvarssjef, General Harald Sunde, sin underskrift underkjennes i egen
organisasjon. At undergitt personell velger å omarbeide et av
Forsvarssjefen underskrevet dokument og utgi det, ikke bare i ny språk-
drakt, men også form og innhold vekker undring hos en pensjonert offiser.
Når også følgeskrivet inneholder formelle feil og i tillegg mangler en full-
stendig adresseliste, er også det beklagelig. Jeg sikter til Forsvarssjefens
direktiv for samarbeid med forsvarets pensjonistforbund og tilsluttede for-
eninger av 3. feb 2010, som er endret til et sett av bestemmelser uten at er
henvist til opprinnelig dokument. 
Det er grunn til å spørre: «hva ’sher  a»

n HILSEN FRA LEDER

Arild Kristensen,
leder
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Nest etter sola er det Thomas Alva Edison som

bokstavelig har brakt mest lys inn i verden.

Edison ble født 11. februar 1847 I byen Milan i

USA. Han lærte ikke å snakke før han var fire år

og læreren hans ga opp denne hyperaktive gut-

ten og mente han var både «susete og rørete i

hodet».

Edison ble tatt ut av skolen og mora underviste

han i ulike fag, kanskje mest i Bibelen siden

hun var strengt religiøs.

Det fortelles at Edison gjorde ti tusen forsøk

før han fikk lyspæren til å fungere. Det var en

døl som hørte om dette og hadde følgende

kommentar: «Det var jammen godt han

Thomas ikke ga opp, for da hadde vi blitt sit-

tende i stummende mørke og se på TV».

Denne mannen, som var nesten døv, fant opp

glødelampen og er den personen som boksta-

velig har brakt mest lys inn i verden.

11. februar 2010 var det 20 år siden Nelson

Mandela kunne gå ut av fengselet på på

Robben Island etter 27 år som fange. I 1994 ble

han valgt til Sør-Afrikas president i landets før-

ste demokratiske valg. Han var president i bare

fire år, men er dag verdens mest respekterte

statsmann. 

Mandelas budskap etter harde år i fengsel var

forsoning og håp: «I stedet for å tenke på hevn,

må alle sør-afrikanere jobbe sammen for å

skape en bedre framtid», var hans budskap. Og

for å understreke det han sa, var hans hvite

fangevokter fra fengselsoppholdet på Robben

Island, hedersgjest ved hans president-innset-

telse. Få mennesker har bokstavelig talt skapt

mer håp til et folk og en verden enn Nelson

Mandela. Han har vist at det nytter.

Når de første kristne skulle omtale mannen fra

Nasaret, kalte de han lyset. Og hele hans virke

handlet om å skape håp. Ingen har gjort mer

for å tenne lys og skape håp hos mennesker og

i verden enn nettopp mannen fra Nasaret. Han

har også vist at det nytter. Det er bedre å tenne

et lys enn å forbanne mørket.

n TIL ETTERTANKE

Å tenne lys 
og skape håp

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.
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Landsstyremøte 4, 2010
Leder Arild Kristensen ønsket styremedlem-
mene hjertelig velkommen til LSM 4/2010 på
Quality Hotel & Resort Sarpsborg. Dette er ste-
det vi skal gjennomføre neste års landsmøte og
han oppfordret styret til å gjøre seg godt kjent
i hotellet og dets fasiliteter. Han orienterte om

forfall fra region 1 og ønsket varamedlem til
styret, Birger Tokle velkommen.  Han orienterte
videre om programmet for styremøtet,
gjennomføringen og oppfordret til aktivt inn-
sats i møtet med gode og positive holdninger.

ORIENTERINGSSAK 
Leder orienterte om et nytt
dokument som er under innfø-
ring, nemlig «Bestemmelser
for samarbeid og støtte til
Forsvarets pensjonistforbund
og tilknyttede foreninger».
Dokumentet er datert 20.
august 2010 med innføring fra
15. september 2010. De nye
bestemmelsene ble utlevert. 
Tidligere dokument i samme
sak: «Forsvarssjefens Direktiv
for samarbeid med Forsvarets
pensjonistforbund og tilknyt-
tede foreninger» datert 1.
desember 1999 er satt ut av
kraft fra 14. september 2010.
Imidlertid er to andre avtaler i
samme sak, Forsvarets samar-
beidsavtale, datert 7. mai 2008
og FSJs direktiv, datert 3. febru-
ar 2010, fortsatt gjeldende, dvs.
ikke satt ut av kraft.  Det er der-
for stor forvirring om hva som
er gjeldende bestemmelser og
sekretariatet opplyste at det vil
bli sendt et brev til FSJ og SJ

Personellavdelingen i sakens
anledning. 

LANDSMØTET 2011 
Leder innledet om forbere-
delsen til landsmøtet 6/6 –
10/6-2011 og om den oppnevn-
te arrangementskomité bestå-
ende av Tore Bjønnes, Jan Bye
Iversen og Johan Gjevikhaug.
Han orienterte videre om de
saker som skal forberedes til
landsmøtet. Styret diskuterte
litt prinsipielt omkring FPFs
planverk, tanker og visjoner.
Leder refererte et utkast til
saksliste. Spørsmål om led-
sageres deltagelse ble diskutert
både i forhold til økonomi og
program. Man diskuterte også
litt rundt kostnadene og even-
tuell reisefordeling og andre
saker knyttet til lokalforening-
enes deltagelse. Det ble fattet
vedtak om at forslag til nytt
Strategidokument, Handlings-
plan og Virksomhetsplan skal
fremmes på neste styremøte.

VURDERING AV SENIOR-
ENES FELLESORGANISA-
SJONS INTERIMSPERIODE
Leder orienterte om arbeidet
så langt. FPF er primus motor i
arbeidet og har stått for mye
den fremdrift som har kreves.
Det har vært noen skjær i sjøen
som nå høyst sannsynlig er
fjernet. SF bør ideelt sett ledes
av en person som represente-
rer organisasjonen med de tre
lederne (troikaen) som
arbeidsutvalg. En tar sikte på
etablering i løpet av høsten og
at LSM 5/2010 i stor grad
benyttes til forberedende
arbeid. Alle de tre organisa-
sjonene har samtidige møter
dag 1 og fellesmøte dag 2. Leder
ønsket innspill til personer
som kan tre inn i lederposisjo-
nen. Saken debattert og mange
tanker fremkom og ble drøftet.

KONSEKVENSUTREDNING
AV NAVNEENDRING –
FORSLAG TIL VEDTEKTS-
ENDRINGER – PRINSIPP-
VEDTAK
For å friske på hukommelsen
og bringe saken frem gikk
leder igjennom plansjeserien
som ble fremført på Leder-
konferansen. Konklusjonen fra
Navneutredningsutvalget er at
FPF bør skifte navn til For-
svarets seniorforbund. Imple-
menteringsdatoen kan skyves
på og tilpasses konklusjonen i

MØTEPLAN 2011
Møter i 2011 fastsettes til følgende:
LSM 1/2011 7. – 9. februar Bødø FP Bodø
LSM 2/2011 4.-6. april på Bæreia FP Kongsvinger
LSM 3/2011 6. juni Sarpsborg Sekretariatet
LM 2011 7. – 8. juni Sarpsborg Arr. komité
LSM 4/2011 8. juni Sarpsborg Sekretariatet
LSM 5/2011 5. – 7. september 
LSM 6/2011 21. – 23. november 
Det kan bli aktuelt med et landsstyremøte i tillegg i mars
måned.
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rekrutteringsutvalgets innstil-
ling om iverksetting av rekrut-
teringskampanje.

VEDTAK: 
Landsstyret sluttet seg enstem-
mig til navneutvalgets innstil-
ling, dog med følgende to til-
føyelser: 
• Forsvarets seniorforbunds
vedtekter, kapittel 2: Generelle
bestemmelser, som ny §2-6:
Stemmerett og valgbarhet:
«Alle medlemmer er valgbare
til tillitsverv i Forsvarets senior-
forbund og dets organisasjons-
ledd. Personell som innehar til-
litsverv i andre ikke samarbei-
dende pensjonistforbund/-for-
eninger er ikke valgbare til til-
litsverv innen Forsvarets seni-
orforbund. Styrets medlemmer
har ikke stemmerett når det
gjelder godkjenning av beret-
ning og regnskap de selv har
vært med på å utarbeide.
Forbundets revisor har ikke
stemmerett når det gjelder god-
kjenning av regnskap de selv
har revidert. « 
Øvrige §§ omnummereres som
følge av dette.
• I Kapittel B, Basisvedtekter for
Forsvarets seniorforbunds
lokalforeninger, Kapittel 1:Gen-
erelt, §1-8 Stemmerett og valg-
barhet. Etter første setning til-
føyes: «Personell som innehar
tillitsverv i andre ikke samar-
beidende pensjonistforbund/-
foreninger er ikke valgbare til

tillitsverv innen Forsvarets
seniorforbund.»  

REKRUTTERINGSUTVALGET
– STATUS, FRAMDRIFTS-
PLAN, TILTAK OG HAND-
LINGSPLAN
Nestleder Innledet og ga ordet
til Rekrutteringsutvalgets leder
som orienterte om utvalgets
arbeid så langt. Det planlegges
iverksatt en rekrutteringskam-
panje med en rekke tiltak og til-
bud. De store salgsargumen-
tene er pensjon og skatt. Noen
av de foreslåtte tiltakene bør
iverksettes ganske snart. Blant
disse er:
• Egen (anslagsvis 50 %) stilling
rettet mot markedsføring,
rekruttering og eventuelt seni-
orkurs
• Arrangør av seniorkursene på
vegne av Forsvarets ledelse
• Sentralt ledd bør ha tilgang til
FIS/Basis for å nå alle tjeneste-
gjørende potensielle medlem-
mer med informasjon om
rekrutteringstiltak, kurser og
møter.
• Øke kunnskapsnivået om pen-
sjoner og skatt internt i organi-
sasjonen
• Prosessens videre fremdrift,
med tanke på informasjon, øko-
nomi, markedsføring, rekrutte-
ringsmateriell, lokale tiltak og
tidsplan
• Kampanjestart i juni 2011.

VEDTAK: 
Landsstyret ber leder om å
finne budsjettmessig dekning
for så snart som mulig å enga-
sjere en person til å forsterke
sekretariatet med spesielt
ansvar for områdene markeds-
føring og rekruttering, inklusi-
ve arbeid med Medlemskon-
takt/Web-side. Arbeidet med
seniorkursene skal prioriteres.
Det iverksettes intern kompet-
anseoppbygging innenfor pen-
sjon og skatt. Det skal forbere-
des produksjon av rekrutte-
ringsmateriale etter forslag fra
Rekrutteringsutvalget. Rekrut-
teringsutvalget avgir en delrap-
port som skal være klar til LSM
5/2010. Sluttrapport fremleg-
ges til LSM i april i 2011. Lands-
styret legger til grunn at rekrut-
teringskampanjen skal innar-
beides i handlingsplanen for
perioden 2012 til 2014.

Landstyret
samlet på
Quality Hotel
& Resort i
Sarpsborg.

FORENINGS-
JUBILEER I 2011
FP HALDEN/SARPSBORG
18. mars 2011 25 år

FP ANDØY
17. september 2011 25 år

FP NEDRE ROMERIKE
15. oktober 2011 25 år

FP TROMSØ
10. november 2011 25 år
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Medlemsmøte ved FP Andøya

Hyggelig treff og nyttig informasjon
Leder FP-Andøy, Vivi Bernhoft,
gjennomførte medlemsmøte i
Lionsbygget på Andenes den 7.
september og forbundets leder
var invitert til å komme på besøk.
Siden landsstyret var samlet til
møte på Quality Resort & hotel i
Sarpsborg, var det naturlig å over-
late ledelses av siste dag til nestle-
der, og sette seg på flyet fra Rygge
lufthavn på onsdags morgen.
Etter hvert som flyturen gikk
nordover ble det stadig mindre
skyer under oss. Fra Trondheim
og nordover var det blå himmel
og en nydelig utsikt langs
Helgelandskysten mot Bodø. Etter
et kort opphold på Bodø lufthavn
var det boarding fra gate 13, og
ombordstigning i Widerøs Dash 8-
100 med kurs for Andenes. Igjen
en uforglemmelig flytur i strå-
lende vær og med flott utsikt,
først over Vestfjorden deretter
over Vesterålen og til Andenes.
Her stod «mottakelseskomiteen»
og ønsket velkommen. Transport
til Andriken hotell var ordnet og
alt lå til rette for en fin ettermid-

dag. Kl 1700 av det avmarsj til
Lionshuset og klargjøring for fore-
drag. Medlemsmøtet skulle starte
kl 1800 og Vivi var spent på hvor-
dan frammøte ville bli. Det var
tynt i stolrekkene på siste møte i
våres, og usikkerheten var til å ta
og føle på. Hvor mange ville
komme?

FULLT HUS
Etter hvert som klokken nærmet
seg 1800 ble lokalet sakte men sik-
kert fylt opp og da Vivi slo klub-
ben i bordpalten kl 1800 var det
nesten 50 stykker som hadde fun-
net veien til kveldens medlems-
møte.  I FP-Andøy er det tradisjon
av mellom hver sak så er det en
sang, og foreningen har to faste
musikanter med trekkspill og
gitar som deltar på møtene. 
Etter at leder hadde ønsket vel-
kommen og gjennomgang av refe-
rat fra siste møte var unnagjort
var det høstens busstur som var
tema. Kjørerute og stoppesteder
til og fra Kiruna var viktig å få
med seg. Kunnskap om de beste

handlestedene langs ruten ble
hyggelig delt mellom medlem-
mene og det meste ble avklart. 

VELLYKKET
Det var så klart for kveldens fore-
drag med forbundslederen. Etter å
ha takket for invitasjonen og pre-
sentert seg, ble det i den påføl-
gende timen informert om for-
bundets organisasjon og målset-
ninger. En gjennomgang av status
i sentrale saker ble deretter rede-
gjort for. Hvorpå det avslutnings-
vis ble informert om betydningen
av ny pensjonsordning som trer i
kraft per 1 jan 2011. Og helt til slutt
om resultatet etter årets trygde-
oppgjør. Det var deretter tid for
kaffe med smørbrød og bløtkaker.
Som seg hør og bør på medlems-
møter i pensjonistforeningen var
det åresalg med påfølgende trek-
king av premier som avrundet
kvelden.  Noe tid til spørsmål og
svar ble det også. Alt i alt et meget
vellykket medlemsmøte i en for-
ening som drives meget godt av
Vivi og hennes styremedlemmer.

FORENINGSNYTT
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Hva skjer med pensjonene våre?
Pensjonsoppgjøret nærmer
seg. Denne gangen går det
nok bra. Selv om det må bli
et moderat oppgjør, vil vi
prosentvis få like mye som
de andre, men så er det
slutt. Dette blir siste gangen
vi vil få grunn til å bli for-
nøyd.

AV TOROLF STØYVA,
ÆRESMEDLEM FPF

Fra og med neste år skal pensjone-
ne våre systematisk underregule-
res. Det har alle partier på
Stortinget, unntatt Fremskritts-
partiet, blitt skjønt enige om.
Denne gangen skal vi ikke ta for
oss omfanget av underregulering-
en og konsekvensene av den over
tid. Det er begrunnelsen, eller ret-
tere sagt, den manglende begrun-
nelse, vi nå skal se på.   
Beløpene på regningene våre vil
nok stige, for oss pensjonister
som for alle andre. Når pensjone-
ne sakte, men sikkert, skal henge
etter i utviklingen, blir det etter
hvert et større og større misfor-
hold mellom lønn og pensjon.
Derfor er det mer enn merkelig at
det store politiske flertallet ikke
en gang viser oss så pass respekt
at de umaker seg til å gi oss en
slags holdbar, offisiell begrun-
nelse. Vi har nok hørt og sett et
par forsøk på slike begrunnelser,
men de er vanskelige å akseptere.
Hva går de så ut på? Et av argu-
mentene er at «det blir så mange
pensjonister i fremtidens Norge.
De nye som kommer inn, har tjent
opp mer enn de som går ut. Vi står
over for en sterk økning i pen-
sjonsutgiftene». 
Dette er riktig, men så kommer
konklusjonen: «Samfunnet har
ikke råd til å la pensjonistene
følge med i inntektsutviklingen».
Denne konklusjonen er feil, og
den hører ikke hjemme i seriøs

samfunnsdebatt. Forholdet er
nemlig dette:
Nasjonalinntekten i Norge øker
fra år til år, kanskje med et par
prosent pr. år, etter justering for
prisstigningen. Både lønnsopp-
gjør og pensjonsoppgjør dreier
seg om hvordan denne inntekts-
økningen skal fordeles mellom
staten, kommuner, bedrifter,
lønnstakere, pensjonister m.v. Det
dreier seg m.a.o. om en fordelings-
sak, ikke om hva samfunnet har
råd til. De som ikke klarer å forstå
dette, bør ikke blande seg inn i dis-
kusjonen.
Det andre forsøket på en slags
begrunnelse er formulert litt mer
finurlig, og tilsynelatende kan det
nesten høres ut som fornuftig og
riktig. Argumentasjonen løper om
lag slik:
«En person eller en mindre grup-
pe kan leve av penger, hvis penge-
reservene er store nok. Dette gjel-
der ikke for et samfunn. Norske
folket kan, over tid, bare leve av
den faktiske verdiskapningen
som stadig pågår, d.v.s. det som
skjer i arbeids- og næringslivet. I
mange yrker er det mangel på
kvalifisert arbeidskraft». Alt dette
er riktig. Så kommer konklusjo-
nen: «Mer av den økte verdiska-
pingen bør derfor kanaliseres til
de yrkesaktive, og derfor må pen-
sjonistene sakke akterut». 
Til dette bør vi pensjonister argu-
mentere og replisere f. eks. slik:
Resultatet av aktiviteter i arbeids-
livet er i sterk grad avhengig av
hva slags produksjonsmidler vi
har. Det er meget stor forskjell på
effekten av å arbeide med hakke
og spade enn med en kraftig
anleggsmaskin. I et litt annet
språk kan vi uttrykke det slik: Den
produksjonsmessige infrastruk-
tur har overmåte stor betydning
for effektiviteten og dermed for
resultatet. De siste 100 – 150 år,

særlig etter siste verdenskrig, har
det skjedd en sterk oppbygging,
utvikling og forbedring av denne
strukturen. Dette har blant annet
gjort det mulig å få til en sterk
reduksjon av antall arbeidstimer
pr. år samtidig med en økning av
levestandarden som betyr mange-
dobling av kjøpekraften, bedre
boliger, flere skoleår, flere univer-
siteter m.v.
Den forbedrede infrastrukturen
er stort sett opparbeidet av nåvæ-
rende pensjonistgenerasjon og
tidligere generasjoner, mens stor-
tingsmiljøet nå stort sett er domi-
nert av personer yngre enn 50 år.
Et flertall av disse mener tydelig-
vis ikke at dagens pensjonister, på
lik linje med de andre, skal få være
med og høste der pensjonistene,
kanskje mer enn noen andre, har
vært med og så. Det er noen som
sier det slik: «Vi har ikke fått de
politikere vi trenger, men vi har
fått de vi fortjener.» Bør vi bli mer
kravstore ved neste valg, slik at de
ikke tør å neglisjere oss? I et hvert
samfunn pågår det en stadig
kamp om midlene, om ressursene
eller om pengene, for å si det på
den måten. De sterkeste vinner og
de svakeste taper. Hvorfor taper
vi? Er det i stor grad vår egen
skyld? Diskusjonen vil nok gå
videre. Ta del i den! Det er oppfris-
kende, både for livet og helsa.

KILDE: PENSJONISTEN

DEBATT
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Vi tar som utgangpunkt at du er
pensjonist som har gått av for
særaldersgrensen i Forsvaret, som
er 60 år. For det første så må du
være fylt 62 år, men ikke være fylt
67 år i 2011 for at du kan ta dette
valget.  Du kan da med virkning
fra 2011 i tillegg til din tjeneste-
pensjon ta ut folketrygd fram til
du fyller 67 år. Det du må være
oppmerksom på er at dersom du
gjør det, blir din folketrygd leveal-
dersjustert med en faktor på 1.350
dersom du er født i 1949. Det vil
si at du årlig mister om lag en tre-
djedel av din opptjente folke-
trygd. Dette er en årlig reduksjon
som varer livet ut. Likevel kan din
tjenestepensjon fra SPK og din
folketrygd utgjøre en større brut-
to pensjon per måned enn den
lønn du hadde i fast jobb. Så skal
en vite at en i tillegg kan søke
jobb i en virksomhet som ikke
har pensjonsavtale med SPK. Med
andre ord, en kan høste fra «tre
ordninger» i perioden fra fylte 62
inntil en fyller 67 år. Det er tje-
nestepensjon fra SPK, Levealder-
sjustert folketrygd og arbeidsinn-
tekt. Ja det høres da forlokkende
ut eller hva? 
Så kommer jo hensynet til et øket

skattrykk som igjen er avhengig
av andre personlige forhold. Her
har for øvrig regjeringen varslet
en skatteskjerpelse på «høye»
pensjoner til fordel for en skatte-
lettelse for de med «lave» pen-
sjonsutbetalinger.  Statsbudsjet-
tet som legges fram i oktober vil
gi nærmere svar på denne proble-
matikken.
Når du så fyller 67 år vil du opple-
ve at dine pensjoner bli samord-
net. Du får din folketrygd som
tidligere, men din tjenestepen-
sjon fra SPK blir beregnet på nytt,
For det første blir den levealder-
justert. Det vil si at den divideres
på det forholdstall som gjelder
for ditt årskull ved 67 år, og deret-
ter samordnes den med alders-
pensjon fra folketrygden. For
pensjonister med alderspensjon
etter særaldersgrense omregnes
pensjonsgrunnlaget ved 67 år ved
at pensjonsgrunnlaget oppregu-
leres med lønnsveksten fra fratre-
delsesdato til 67 år. Samordnings-
fradraget blir beregnet som om
folketrygden ble tatt ut ved 67 år
selv om den er tatt ut tidligere.
Alderspensjon fra folketrygden
vil være høyere ved uttak 67 år
enn ved uttak 62 år pga levealder-

justering. Den såkalte samord-
ningsfordelen opprettholdes ved
at et beløp tilsvarende ? G ikke
samordnes. Samordningsfradra-
get divideres på det forholdstall
som gjelder for ditt årskull. Netto
alderspensjon fra SPK ved 67 år
framkommer ved å trekke sam-
ordningsfradraget fra den omreg-
nede brutto alderspensjon. Sam-
let pensjonsutbetaling ved 67 år
vil være summen av folketryg-
den, som beregnet ved uttak ved
62 år og netto alderspensjon fra
SPK ved 67 år. 
Venter du derimot med å ta ut
folketrygd til du er fylt 67 år, vil
ytelsen fra SPK være den samme
som ovenfor, men ytelsen fra fol-
ketrygden vil bli derimot høyere.
Din folketrygd levealderjusteres
nå med en faktor på 1.030 i stedet
for 1,350 som ved uttak på 62 år. 
Svaret på om hva som lønner seg
ligger egentlig i hvor lenge, og
hvordan du har tenkt å leve etter
fylte 67 år? Og svaret på det
spørsmålet er det ingen forhå-
pentlig som kan gi – eller hva?

AV ARILD KRISTENSEN

Lønner det seg for en person
med tjenestepensjon fra SPK 
å ta ut folketrygd når ved-
kommende blir 62 år?
Dette er et forholdsvis ofte stilt spørsmål blant våre
medlemmer i disse dager. Det er mange spreke mellom
61 og 67 år det ute som lurer på om de skal «skjøte på»
sin tjenestepensjon i perioden fram til 67 år. Det er fult
mulig å gjøre det fra 1. januar 2011 dersom du er innen-
for det aktuelle alderssjiktet. Det er ikke mulig å gi et
korrekt svar på.



Enker og enkemenn 
skal likebehandles
Etter en lovendring i 2009, skal enker
og enkemenn behandles likt ved be-
regning av ektefellepensjon. Dette
berører spesielt tilfeller der avdøde

ble medlem i Statens pensjonskasse
før 1976, hadde pensjonsopptjening
etter 1994 og inngikk ekteskap før 
1. januar 2010.

STATENS PENSJONSKASSE INFORMERER   

I desember 2009 vedtok Stor-
tinget endringer i lov om Sta-
tens pensjonskasse. Bakgrun-
nen for vedtaket er at EFTA-
domstolen har uttalt at de gjel-
dende reglene er i strid med
EØS-avtalen – fordi de innebæ-
rer lovstridig kjønnsdiskrimi-
nering. 
- Reglene har vært slik at enker
etter menn som ble medlem-
mer i Statens pensjonskasse før
1. oktober 1976, har fått utbetalt
ektefellepensjon uten noen
form for behovsprøving. Enke-
menn har derimot fått redusert
ektefellepensjon i forhold til
egen inntekt og egen tjeneste-
pensjon, forklarer Kristoffer
Sørlie, som er seniorrådgiver i
Statens pensjonskasse.

FORSØRGET AV KONA
Frem til 1976 var det bare
kvinner som hadde rett til ekte-
fellepensjon. Menn hadde kun
rett til ektefellepensjon dersom
det ble godtgjort at de ble for-
sørget av sine koner. Da ektefel-
lepensjon ble innført for alle
menn, ble det samtidig beslut-
tet at alle ektefellepensjoner
skal avkortes for inntekt. Dette
gjaldt imidlertid ikke for ekte-
fellepensjoner som allerede ble

utbetalt og pensjon til gjenle-
vende etter mannlige medlem-
mer som ble medlem hos Sta-
tens pensjonskasse før 1. okto-
ber 1976.
- EFTA-domstolen har uttalt at
dette er diskriminerende. Lov-
endringen som ble vedtatt i
fjor, innebærer at noen ektefel-
legrupper nå kommer inn
under andre beregningsregler
enn de tidligere var omfattet av,
forteller Sørlie.
Lovendringen gjelder både
fremtidige ektefellepensjoner
og de som allerede har fått en
ektefellepensjon. Det betyr at
noen av de enkemennene som
allerede mottar pensjon, vil få
pensjonen sin beregnet på ny
etter nye regler. Noen av dem
vil også kunne få etterbetalt
pensjon fra Statens pensjons-
kasse.

BEHANDLES 
FORTLØPENDE
Sørlie presiserer at de som aller-
ede har fått en ektefellepen-
sjon, og faller innenfor gjel-
dende kriterier til lovendring-
en, automatisk får reberegnet
pensjonen sin etter de nye
reglene.
- Vi har oversikt over hvem som

er berørt og behandler sakene
fortløpende og så raskt vi kan.
Statens pensjonskasse går først
gjennom og endrer pensjonen
tilbake i tid i de sakene der
enkemannen fortsatt lever.
Målet er å behandle denne
gruppen i løpet av året, sier Sør-
lie. Han forteller at etterbeta-
ling til arvinger og endringer i
pensjoner som utbetales via
andre pensjonsordninger, vil
starte opp i 2011 og pågå frem
mot sommeren.  
Det legges ikke til renter for
etterbetalingen.
- Dette er en lovendring og ikke
en forsinket utbetaling, derfor
beregnes det ikke renter. Men
etterbetalingen beregnes etter
folketrygdens grunnbeløpsver-
di per 1. mai 2010, 
og dette kan 
anses som en 
kompensasjon 
for rentene, 
forklarer 
Sørlie.
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Beregning av ektefellepensjon -
et eksempel
De som kan få etterbetaling (se
avsnittet «Hvem kan få etterbe-
taling»), får beregnet en såkalt
brutto ektefellepensjon, som er
60 prosent av avdødes alders-
pensjon uten behovsprøving
for opptjening etter 1. januar
1994. Her er et eksempel:
Avdødes opptjening i Statens
pensjonskasse:
• Født 1950
• Inntekt 363 255 kroner
• Full opptjening, 30 år i 100
prosent stilling
• 15 av 30 år er opptjent etter 1.
januar 1994 

Avdødes opptjening i folketryg-
den

• Avdødes 20 beste poengår i
folketrygden gir et snitt på 3,8 
• Full opptjening i folketrygden 

Gjenlevende født 1950

• Inntekt 378 823 kroner

Ikke behovsprøvd ektefellepen-
sjon fra Statens pensjonskasse
(for opptjeningen etter 1. januar
1994):

• 69 004 kroner

Til sammenligning ville be-
hovsprøvd ektefellepensjon
blitt beregnet til 
• 804 kroner

Årlig etterbetaling fra og med
det året pensjonen startet
• 69 004 – 804 = 68 200 kroner

NB: Alle beregninger er indivi-
duelle og avhenger av svært
mange faktorer som gjenleven-
des inntekt hvert år, dødsfalls-
dato, avdødes pensjonsgrunn-
lag m.m.

HVEM KAN FÅ ETTERBETALING? 
• avdøde ble medlem før 1. oktober 1976, og
• gjenlevende er født før 1. januar 1955, og
• ekteskapet er inngått før 1. januar 2010, og
• avdøde ektefelle hadde opptjeningstid etter 1. januar
1994
• ektefelle døde etter 1. januar 1994

HVEM BLIR IKKE BERØRT? 
• Kvinner som i dag mottar ektefellepensjon fra Statens
pensjonskasse 
• Enkemenn som har ektefellepensjon fra Statens pen-
sjonskasse, der medlemskapet startet etter 1. oktober
1976 
• Enkemenn som har ektefellepensjon fra Statens pen-
sjonskasse der medlemskapet opphørte før 1. januar
1994

Dette er  ektefellepensjon
HVEM FÅR PENSJON?

Medlemskapet i Statens pen-
sjonskasse gir i de fleste tilfel-
ler gjenlevende ektefelle/regis-
trerte partner rett til en
månedlig pensjon hvis med-
lemmet dør.
Ektefellepensjonen er en
månedlig ytelse som utbetales
etter medlemmets død. 

TO ULIKE REGELVERK

Det er i dag to regelverk for
beregning av ektefellepensjon:
Bruttoberegnet pensjon og
nettoberegnet pensjon.
Avhengig av hvilket av de to
regelverkene den etterlatte til-
hører blir pensjonen regnet på
to nokså ulike måter. Hver
enkelt må derfor finne ut hvil-
ket regelverk som er aktuelt i
eget tilfelle. Her er hovedre-
glene, mer utfyllende informa-
sjon finnes på www.spk.no.

BRUTTOBEREGNET 
EKTEFELLEPENSJON:

• Etterlatte er født før
01.07.1950, og avdøde ektefelle
var medlem i Statens pen-
sjonskasse før 01.07.2000.
• Når gjenlevende ektefelle er
født før 01.01.1955, og avdøde
ble medlem av Statens pen-
sjonskasse første gang før
01.10.1976, og ekteskapet ble
inngått før 01.01.2010. Gjelder
når dødsfallet skjedde
01.02.2010 eller senere.
• Kvinner som er blitt enker før
01.02.2010 etter menn med



medlemskap før 01.10.1976.
• Andre gjenlevende ektefel-
ler (menn og homofile/lesbis-
ke) enn kvinner etter punktet
ovenfor, hvor avdøde hadde
medlemskap før 01.10.1976,
og dødsfallet skjedde mellom
01.01.1994 og 01.02.2010. 

NETTOBEREGNET 
EKTEFELLEPENSJON 

Alle andre grupper enn over
får en nettoberegnet ektefel-
lepensjon.

STØRRELSEN 
PÅ PENSJONEN

Størrelsen på pensjonen
avhenger av om den blir

beregnet etter netto- eller
bruttoregler.
Nettoberegnet pensjon utgjør
9 prosent av avdødes pen-
sjonsgrunnlag og vil baseres
på tjenestetiden han ville ha
fått hvis han jobbet fram til
aldergrensen for stillingen.
Den blir ikke redusert med
inntekt eller pensjon fra fol-
ketrygden (inntektsprøvd).
Bruttoberegnet ektefellepen-
sjon utgjør 60 prosent av
alderspensjonen avdøde
hadde, eller ville fått hvis han
jobbet fram til aldergrensen
for stillingen. Pensjonen vil i
de fleste tilfeller bli inntekts-
prøvd og samordnet med
pensjon fra folketrygden.

ektefellepensjon FP er på plass
i Vest-Oppland 

Forsvarsministeren 
døper transportfly

FORENINGSNYTT

Etter å ha avviklet sitt første son-
deringsmøte på Hadeland gjeste-
gård den 16. juni 2010 er nå FP
Vestoppland godt i gang. Forening-
en er inne i interimsperioden og
har etablert seg med et styre under
ledelse av Gunnar Andreas Haug-
lien, Raufoss. Nestleder er Reidar
Nordhus, Gran og styremedlem er
Per Magne Lundhaug, Gran.
FP-Vestoppland dekker området
Hadeland, Land og Toten og sokner
i nord til FP - Lillehammer, i øst til
FP - Hamar, i sørøst til FP - Øvre
Romerike og i vest til FP – Ingen-
iørvåpnet og FP - Ringerike Hole.
Fra første styremøte kan det refe-
reres at forberedelsen til høstens
program er i godt gjenge, og at
gjennomgang av vedtekter er
igangsatt og at blant annet valgko-
mité er etablert.
Det blir avholdt medlemsmøte på
Starum 30. september kl 1700 med
informativt foredrag av Nestleder
i FPF, Karl O Bogevold og ellers
med god representasjon fra
Sekretariatet.
Det formelle stiftelsesmøtet/års-
møtet er planlagt til 10. eller 11.
desember 2010 på Starum.
FPF ønsker FP Vestoppland vel-
kommen i rekkene og lykke til
med arbeidet til Forsvarseniorenes
beste.

Gunnar A Hauglie
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– Jeg er stolt over å få være
gudmor for Nanna og Siv og
ønsker dem begge – i likhet
med Frigg og Idun – lykke til
i all sin ferd. Jeg er overbevist
om at de vil bli like sterke,
modige, trofaste, stødige og
til slutt – like legendariske –
som sine forgjengere, sa for-
svarsminister Grete Faremo
da hun på Gardermoen nylig
døpte de to siste transport-
flyene som Stortinget i juni
2007 hadde vedtatt skulle
kjøpes.
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FORSVARETS PENSJONISTFORENING, TROMSØ 

Appell til kolleger med
tilknytning til Forsvaret 
HISTORIKK

Forsvarets Pensjonistforening -
Tromsø ble stiftet i november
1986, og vil neste år kunne feire
25 års jubileum. 
Medlemstallet var en del år
etter stiftelsen oppe i 120 med-
lemmer. De bestod av både
militære og sivilansatte pensjo-
nister, fortsatt tjenestegjø-
rende, samt deres ektefeller,
samboere og etterlatte.
Pensjonistmedlemmenes bak-
grunn var etter tjeneste fra
Skattøra/Luftforsvaret, Olavs-
vern, Marine og Kystvakt fra
Sjøforsvaret samt tilflyttede
etter tjeneste i Hær- og Luft-
forsvar. 
Medlemsmøtene ble i mange år
lagt til kveldstid på Sydspissen
på Tromsøya, men ble etter
manges ønske, ikke minst på
grunn av transportproblemer
med busstilbud om kvelden,
senere lagt til dagtid på Herac-
leum i Tromsø sentrum. 
I sosial sammenheng ble det
arrangert turer til både inn- og
utland, og interessen for disse
var stor.
Nåværende styre må sies å være
av den stabile og seigliva arten.
Vår lojale nestleder og æres-
medlem Ingunn Rikardsen har
vært medlem i styret i over 20

år, mens øvrige i styret har en
gjennomsnittlig fartstid på
over fem år. 
Vårt andre æresmedlem Sig-
mund Johansen var også med-
lem av styret i mange år, og
gjorde en stor innsats for FPF-T,
i mange år som leder.
I løpet av årene har en del med-
lemmer gått bort, mens vi øvri-
ge naturlig nok har blitt eldre. 
De siste to år har vi har fått til-
ført kun noen få nye medlem-
mer, mens andre har meldt seg
ut. 
FPF-Ts status nå er rundt 60
betalende medlemmer, og
aldersgruppen spenner fra 62-
96 år, med Markus Rotvold som
vår eldste medlem.
I prosessen rundt nedbeman-
ning og nedleggelse av Olavs-
vern base på Ramfjordnes ble
det fra mange tjenestegjørende
og pensjonister registrert en
skuffelse og endring av den
positive holdningen til For-
svaret. 
Dette har også i en viss grad
gått utover holdningen og med-
lemstilgangen til FPF-T.  
Det vel derfor kanskje ikke una-
turlig at de som i ovennevnte
prosess måtte ta «avgangspak-
ke» og/eller ble overflyttet til
andre tjenestesteder i regionen,
vegrer seg for å melde seg inn i

en lokal pensjonistforening
med forankring i Forsvaret. 
Vi utelukker heller ikke at våre
noe yngre kolleger kanskje
vegrer seg for å søke medlem-
skap hos oss «gamlinger».

MULIGHETER

Vår «moder» Forsvarets Pen-
sjonistforbund har åpnet opp
for medlemskap for personell
etter tjeneste i forsvaret fra
fylte 50 år. Videre har forbun-
det intensjoner med å endre
forbundsnavnet til Forsvarets
Seniorforbund for om mulig å
gjøre oss mer «spiselig» for
yngre potensielle medlemmer.
Navneendringen vil høyst
sannsynligvis bli vedtatt under
forbundets Landsmøte i 2011.
FPF-T bifaller og imøteser nav-
neendringen, da mange av våre
potensielle medlemmer i Trom-
sø-området tydeligvis vegrer seg
for å gå inn i et pensjonistfor-
bund med oss «gamlinger».
Forbundsledelsen arbeider
aktivt og målrettet for å ivareta
våre medlemmers økonomiske
og sosiale interesser overfor
Forsvaret og Stortinget, og må
sies å være en svært påpasselig
«vaktbikkje», og har bygd opp
en unik kompetanse innen
dette området. 



MEDLEMSKONTAKT NR. 3 - 2010 • 1 3

Her kan nevnes pensjonsrefor-
men, pensjonsytelser og skatt,
hvor våre medlemmers interes-
ser blir ivaretatt, påpekt og jus-
tert. Vaktbikkjefunksjonen fun-
gerer.
Samarbeidsforumet med LOP
(Landslaget for offentlige pen-
sjonister) og Seniorsaken om
dannelse av Seniorenes Felles-
forbund, som vil få en med-
lemsmasse på ca 50000 med-
lemmer, er snart en realitet og
vil gi oss en betydelig større
tyngde og styrke utad. Som
leder av FPF-T er jeg imponert
over forbundsledelsens kompe-
tanse, handlingsplaner, akti-
viteter og utspill for å ivareta
våre interesser.
Videre kan nevnes samarbeide
med sentrale militære og poli-
tiske myndigheter, staber, avde-
linger og tjenestemannsorgani-

sasjoner for å løse problemer av
betydning for våre medlem-
mer.
Hva så med FPF-T? Styret har
ved flere anledninger med inn-
spill og informasjon søkt å få
dialog og motivere potensielle
medlemmer til å melde seg inn
hos oss, men så langt synes vi
ikke å ha lykkes. 
Det er synd da vi i fellesskap har
betydelige oppgaver å gjøre,
ikke minst av betydning for vår
forening, for oss selv, for
Forsvaret, for Tromsø by, og
ikke minst kanskje av betyd-
ning for Olavsvern. 
Styret i FPF-T undres derfor på
om vi derfor gjør en for dårlig
jobb?
FPF-T har sin virksomhetsplan,
9 FPF-T medlemsmøter i året,
felles reiseopplegg og sosiale
aktiviteter sammen med andre

forsvarsrelaterte- og pensjonis-
torganisasjonsmiljøer i
Tromsø. 
Av felles sosiale aktiviteter kan
nevnes reiseopplegg, vårfest og
julegløgg sammen med Tromsø
Militære Samfunn, Tromsø
Forsvarsforening og Norske
Reserveoffiserers Forbund. 
Styret vil heller ikke glemme
eller utelukke at FPF-Ts trofaste
venner gjennom mange år har
bidratt til å gjøre disse tilstel-
ningene mulig og trivelige,
hvor vi har koset oss, spist godt
og fått danset etter musikk for
godt voksne.
På våre månedlige medlems-
møter har vi foruten sosialt
samvær lagt inn foreningsin-
formasjon samt søkt å ha et
kåseri med et faglig innhold og
en kvalitet som er en
Forsvarsrelatert forening ver-
dig. 

UTFORDRING

For 2009 fikk vi tre nye med-
lemmer, mens for 2010 hittil er
registrert to nye medlemmer. 
Vi trenger flere medlemmer,
mange flere, også noen som på
sikt kan tenke seg å tiltre i sty-
ret for om mulig å revitalisere
foreningen. 
Antall potensielle medlemmer i
Tromsø området er betydelig,
vår forening trenger dere. 
I verste fall kan vi ved vårt neste
årsmøte i februar 2010 risikere
at styret ikke lenger vil stå på
videre. I så fall vil FPF-T dermed
kanskje måtte kaste kortene og
legges ned. 
Jeg er frimodig nok til å tro og
hevde at vi selv, Tromsø- samt
Forsvaret vil bli «fattigere» der-
som vår forening legges ned.
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Styret vil derfor med dette skri-
vet appellere til flest mulig av
våre noe yngre kolleger med
bakgrunn fra tjeneste i
Forsvaret om å tiltre som med-
lemmer.
Vi trenger dere, og jeg er opti-
mistisk nok til å tro at dere på
kort og lengre sikt også trenger
Forsvarets Seniorforening-
Tromsø, ikke minst for å ivareta
egne interesser..
Jeg har også tro på at vi i felles-
skap med andre forsvarsrelater-
te miljøer og foreninger i
Tromsø kan være med å bidra
til å påvirke kommunale, fylkes-
kommunale og statlige politis-
ke- og fagmilitære miljøer i vår

region slik at vi kan få til ny giv
og aktivitet på Olavsvern. 
Herunder en militær og sjøfor-
svarsrettet aktivitet.  All opera-
tiv- og logistisk logikk og for-
nuft tilsier det, ikke minst på
grunn av Olavsverns- og
Tromsøs beliggenhet nær por-
ten til Nordishavområdet. 
Det samme hevder politiske
opposisjonsmiljøer, og vi kan
som velgere også være med å
bidra til det.
Sammen med forsvarsrelaterte
foreninger i Tromsø arbeider vi
for å overta «Arsenalet» fra
Forsvarsbygg, få det overført til
Tromsø Forsvarsmuseum, samt
deretter oppgradere og benytte

det som Forsvarets hus i
Tromsø. 
Kolleger fra sjø- hær- og luftfor-
svar, FPF-T trenger dere, med
håp om at vi sammen kan bidra
til å revitalisere Forsvarets
Seniorforening- Tromsø. 
Vår by har flere hundreårig tra-
disjon og er historisk kjent som
Marinebyen Tromsø. La oss
fortsatt arbeide med å ivareta
og bevare denne tradisjon.
Styret appellerer derfor om å
melde dere inn som medlem-
mer hos oss, slik at vi også i 2011
kan få feire vårt 25 års jubileum.

MVH BIRGER TOKLE
LEDER FPF-TROMSØ
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NVIO
TMO - Tillitsmannsordingen i Forsvaret
Forsvarets Høgskoleforening
Folk og Forsvar
Norges Forsvarsforening
«Museum for fredsbevarende operasjo-
ner» på Gardermoen
Den norske Atlanterhavskomité
Kvinners Frivillige Beredskap
Norges Lotteforbund
Det Frivillige Skyttervesen
Forsvarets pensjonistforbund

Får Norges soldater støtte og anerkjennelse for sin innsats?
Hm, hva svarer du på dette spørsmålet?
Norges forsvarsrelaterte organisasjoner har gått sammen om kampanjen «Støtt våre
soldater».
Vi ønsker å gi de norske soldatene den anerkjennelse og støtte de fortjener. Det å være
soldat er en samfunnsoppgave og samfunnet bør verdsette innsatsen.Vi ønsker at
flest mulig skal være med oss og si at:
-Jeg respekterer og anerkjenner de som velger å trekke i uniform, uavhengig av hvor
norske myndigheter velger å bruke norske soldater  
-Jeg anerkjenner og gir min støtte til dem som har tjenestegjort som soldater i Norge
eller andre steder i verden Kampanjen «Støtt våre soldater» skal løfte frem soldaten
og hedre en innsats som er uløselig knyttet til vår samfunnssikkerhet og som angår
oss alle.
Du vil finne mer informasjon på Facebookgruppen «Støtt våre soldater», og ut over
våren vil internettsiden www.støttvåresoldater.
no komme opp å stå med fyldig informasjon.
Følg med!
Kampanjen har bred støtte i Forsvaret og hos Forsvarsdepartementet,
men det understrekes at dette ikke er en kampanje for verken Forsvaret eller FD, men
for soldatene.
Organisasjonene som står bak kampanjen er:

Støtt våre soldater



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?
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Etter en samlet vurdering foreslår 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



Militærhistoriske studie-
reiser med kjentmenn 

Vi ønsker å presentere det nye
reisekonseptet; skreddersydde
militærhistoriske studiereiser
til inn- og utland som belyser
utvalgte tema og epoker og til-
rettelagt av militærfaglige per-
soner med solide kunnskaper.
Et tilbud dere vanskelig kan få
ved å reise på egenhånd, der
personer med militær bak-
grunn har lagt opp program-
mene og er med som kjent-
menn.

ERIK IANKE, tidligere offiser i
hæren med utdannelse og tje-
neste i Canada, Tyskland og
Italia. Talsmann for forsvaret
1993-2000 og forsvarsattaché i
Italia 2000-2003. Hans hoved-
interesse har alltid vært krigs-
historie. lanke står bak pro-
grammene og vil være med
som guide/kjentmann på noen
av reisene. Etter hvert vil noen
flere personer trekkesinn i
arbeidet sammen med lanke.
Destinasjonene som er valgt
for 2011 er kjente for mange.
Vårt mål er at de skal engasjere

med sine ruvende titler og
samtidig ha noen spennende
historier som kan være ukjente
for mange.
Her er essensen av neste års
program:

BERLIN OG PEENEMUNDE
DET TREDJE RIKETS FALL
OG DEN KALDE KRIGEN
Mens Tyskland led avgjørende
nederlag på alle fronter fra
1943, utviklet de ny teknologi
og nye og revolusjonerende
våpen. Disse prosjektene ble i
stor grad overtatt av USA og
Sovjetunionen etter krigen, og
enkelte av dem skulle forandre
verden og føre den mot kanten
av stupet. Det tredje riket falt i
mai 1945, men i stedet for reell
fred ble kapitulasjonen bare
innledningen til 44 års kald
krig mellom de tidligere allier-
te. Hvor illustreres dette bedre
enn i Berlin?
I selve Berlin vil vi oppleve
minnesmerker og museer rela-
tert til både «rikets fall» og den
kalde krigen som for eksempel
Bendlerbiock, regjeringskarta-
lene, Gestapos hovedkvarter,
Tempethof og Stasimuseet. I
Peenemunde ved Østersjøen
besøker vi rakettfeltet hvor V-i
og V-2 våpnene ble utviklet. På
Rugen besøker vi det enorme
«Kraft durch Freude»anlegget i
Prora. Vi besøker Seelow høy-
dene (siste forsvarslinje før
Berlin) og Karishorst hvor
kapitulasjonen ble underteg-
net.

I Potsdam besøker vi blant
annet Cecilienhof, slottet hvor
det siste toppmøtet mellom de
tre store Stalin, Churchill og
Truman fant sted bare uker
etter at Berlin var falt,
Glienicke-broen, hvor utveks-
ling av spioner skjedde, og vil-
laen ved Wannsee hvor konfe-
ransen hvor beslutningen om
utryddelse av jødene ble tatt.

GLOMMENLINJEN
En studie av befestningene
(1890- 1918) langs svenskegren-
sen og deres betydning i 1905.
Sverige har mange ganger
angrepet Norge via noen få
grenseoverganger mellom
Iddefj orden og Kongsvinger.
Da Norge fra 1890 moderniser-
te og bygde ut forsvaret var det
naturlig å se på befestninger
mot Sverige.
Moderne artilleri ble anskaffet
og Norge var et av de første
land som anskaffet mitraljøser.
Grensefortene og de bakenfor-
liggende batteristillingene
skulle sikre frenirykningslin-
jene mot hovedstaden og gi tid
til full mobilisering Glommen-
linjen ble aldri testet for sitt
formål, men hadde sin store
betydning i 1905 da svenskene
tok den alvorlig under for-
handlingene. Enkelte anlegg
kom i kamp 11940, men da var
anleggene stort sett demon-
tert, og siden tyskerne kom fra
vest og mobilisering ikke var
fullført hadde anleggene liten
betydning for utfalle
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FRA DUNKIRK 1940 TIL
NORMANDIE 1944
Kampen om Nord-Frankrike
står sentralt i historien om
begge verdenskriger. På denne
turen besøker vi noen av 2. ver-
denskrigs mest kjente steder i
kanalområdet.
Vi starter på strendene i
Dunkirk hvor over 300 000
britiske og franske soldater ble
evakuert i mai-juni 1940 etter
et katastrofalt felttog i Nord-
Frankrike.
Videre mot Calais med besøk
av V-2 ev V-3 installasjoner ved
Calais. Derfra til Atlanterhavs-
vollen ved Cap Gris Nez hvor-
fra tyskerne med artilleri
kunne skyte over kanalen til
Dover, og egentlig ventet inva-
sjonen i 1944. Så videre mot

Normandie via Dieppe hvor et
større raid fant sted i august
1942. Selv om raidet i seg selv
var en katastrofe og ingen av
målene ble nådd, ga det mange
relevante erfaringer.
Hovedmålet for turen er stren-
dene i Normandie og opera-
sjon «Overlord».
Vi besøker alle strender og star-
ter i øst ved elven Orne og
Pegasus-bridge» som ble tatt
ved en meget dristig operasjon
hvor en styrke ble landsatt
med gliderfly like ved broen.
Deretter til Ouistreham og inn
i den britiske «Sword» beach,
og vi besøker et «Atlantic Wall»
museum.
Vi følger kystlinjen gjennom
den kanadiske «Juno» beach til
den britiske «Gold» beach og
byen Arromanches med den

kunstige «Muilberry» havnen
og museet.
Dernest til den amerikanske
«Omaha» stranden og krigskir-
kegården ved Colleville-sur-
mer. Derfra går turen til Pointe
du Hoc, og til «Utah» beach.
I løpet av turen vil vi belyse
ulike sider ved krigen i vest
gjennom fire år, både strategis-
ke utfordringer og utfordring-
er for ledere og soldater.
I Normandie vil programmet
krydres med kulinariske og
kunstneriske høydepunkt.

VALDRES – 
EN BEFARING AV STEDENE
FOR KAMPENE I 1940
Dette er et lysende eksempel
på hva det var mulig å få til i
1940. Landvernbataljonen /IR-
6 og Brigade 4 strid mot tyske
styrker i Begnadal, langs Etna
og i Valdres er blant høyde-
punktene i historien om felt-
toget i Sør-Norge.
På denne turen skal vi besøke
et utvalg av steder hvor kam-
pene fant sted og søke å belyse
felttoget best mulig.
Vi starter ved å følge land-
vernsbataljonens strid fra Åda-
len gjennom Begnadalen til
Bagn hvor den tyske fremryk-
ningen ble stanset. Over-
føringen av Brig-4 fra
Vestlandet kunne fullføres og
brigaden overtok striden. Fra
Bagn drar vi over til Land og
følger kampene fra Fluberg/
Odnes opp mot Høljerasten, til
Tonsåsen og mot Aurdal.
Videre mot Fagernes og til
Vestre Slidre med Ulnes og
Røn.
Detaljerte program med priser
vil legges ut på www.fbforb.no
og sendes ut til lokallagsledere
i oktober.             

ANNE AAMODT

Den amerikanske krigskirkegården ved Colleville-sur-mer.





MEDLEMSKONTAKT

Forsvarets pensjonistforbund er et landsom-
fattende forbund med 45 foreninger lokali-
sert til steder hvor det har vært, - og fortsatt
er militær aktivitet. Forbundsledelsen består
av leder, nestleder organisasjonssekretær og
kasserer. Til sammen 3,75 årsverk.

I forbindelse med at forbundets landsstyre vil
økt fokusering på informasjon og rekrutte-
ring er det ønskelig å knytte til seg en medar-

beider som kan ha disse oppgavene som sitt
arbeidsfelt.
Forbundet disponerer kontorlokaler i Bygning
22 på Akershus Festning. Økonomiske vilkår
vil være i tråd med reglene for arbeid på pen-
sjonistvilkår i Staten. Arbeidstid og eventuelt
dager med hjemmekontor kan diskuteres. 
Henvendelse kan rettes til 
forbundsleder Arild Kristensen på telefon 
928 40 502 eller på e-post arild@fpforb.no

HAR DU LYST TIL Å JOBBE MED
INFORMASJON OG REKRUTTERING
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Kjære alle sammen!
Vi har de senere årene beveget
oss inn i en ny sikkerhetspoli-
tisk situasjon. Den er preget av
internasjonale konflikter og et
trusselbilde som er langt mer
sammensatt enn tidligere.
Dette har konsekvenser for vår
forsvars- og sikkerhetspolitikk.
En del år tilbake hadde vi
neppe tenkt at en karikatur-
strid, eller en israelsk bombing
av Gaza som førte til store opp-
tøyer Oslos gater ville skape
sikkerhetsmessige utfordring-
er for Norge. 

GLOBAL INNFLYTELSE
Global innflytelse i dag hand-
ler om både militær, politisk,
økonomisk, men også kulturell
styrke. Geografi og geografisk
nærhet er relevant for bare
deler av trusselbildet.
Gjennom det som ser ut som
ser ut til å være planlegging av
terror i Norge, har vi nylig fått
illustrert terrortrusselens
desentraliserte og globale
karakter. Dette krever nasjonal
og internasjonal samordning.
Graden av samarbeid mellom
de internasjonale hovedaktø-
rene vil være avgjørende for
fred og stabilitet, særlig i en
situasjon hvor vi ser at frem-
veksten av nye maktsentra i
økende grad bidrar til et multi-
polært internasjonalt system.

Økende grad av geopolitikk og
flere stormakter, ofte med
kryssende interesser, øker risi-
koen for stormaktsrivalisering.
Dermed øker også faren for
bruk av militærmakt for å
oppnå politiske mål, særlig
overfor småstater. Økt fare for
mellomstatlig konflikt er der-
for en mulighet. Det vi likevel
har sett mest av de siste to tiå-
rene er framveksten av nye for-
mer for konflikter og kriger. Vi
har fått flere typer borgerkri-
ger, konflikter mellom etniske
grupper i, og på tvers av lande-
grenser, og mer regional usta-
bilitet. 

KLIMA
Framover må vi forvente økt
konkurranse om viktige res-
surser. Ikke minst kan vi for-
vente at klimaendringer kan få
sikkerhetspolitiske konsekven-
ser. Allerede nå ser vi at de
mest negative konsekvensene
av klimaendringene er en del
av bakteppet for kriser og kon-
flikter i de mest utsatte områ-
dene, som på Afrikas Horn.
Klimaendringene i Nordom-
rådene er av spesielt stor sik-
kerhetspolitisk betydning. Her
er det mulige interessemotset-
ninger knyttet til issmelting,
framtidige transportveier og
utnyttelse av fisk-, olje- og
gassressurser. Dette vil i sin

ytterste konsekvens kunne gi
grobunn for framtidige kon-
flikter. Derfor er det avgjø-
rende at Norge bidrar til stabi-
litet og forutsigbarhet i 
Nordområdene, også gjennom
militær tilstedeværelse.  Vår
geografiske beliggenhet gjør at
vi er opptatt av forholdet til
Russland. Krigen mellom
Russland og Georgia er et godt
eksempel på Russlands nye
selvbilde og strategi. De russis-
ke interesser har alltid vært
der, men vi har ikke alltid vært
like flinke til å se disse – og
vært litt optimistiske i troen på
at Russland har ønsket å utvik-
le seg i en «vestlig» retning. 
Russland er først og fremst en
viktig samarbeidspartner for
Norge. Men vi kan ikke under-
slå at utviklingen hos vår store
nabo i øst er en sentral faktor i
norsk sikkerhetspolitikk.
Russerne har interesse av sta-
bilitet i nord av hensyn til egen
ressursutnyttelse. Samtidig
kommer vi ikke bort fra at
nordområdene er av stor mili-
tærstrategisk betydning. Vi føl-
ger derfor utviklingen nøye.
Den globale finanskrisen berø-
rer de fleste land, på mange
forskjellige måter. Det er økt
konkurranse om ressurser og
råvarer, noe som er en kilde til
rivalisering mellom stater og i
verste fall grunnlag for kon-

Utdrag av tale av forsvarsminister Grete Faremo 
(hele talen kan leses på http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd.html?id=380 ) 

Norges aktuelle forsvars- 
og sikkerhetspolitikk
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flikt. Den økonomiske tilbake-
gangen har skapt et behov i
mange land for å omstille for-
svaret. De fleste av våre samar-
beidspartnere er tungt belastet
på grunn av langvarig og
omfattende militært engasje-
ment i Afghanistan og Irak. De
må redusere sine militære
utgifter, samtidig som de må
omstille forsvaret for å kunne
ivareta nye sikkerhetsutfor-
dringer. Våre nære europeiske
allierte, som Storbritannia,
Tyskland og Nederland, må
foreta vanskelige prioritering-
er og valg. Både når det gjelder
deltakelsen i «out of area»-ope-
rasjoner og når det gjelder å
ivareta sikkerheten i sine egne
nærområder. 
Det bringer meg over til det
som vår absolutt største sikker-
hetspolitiske utfordring i dag, -
Afghanistan.

AFGHANISTAN
Norge er der fordi vi ønsker å ta
vår del av ansvaret for å bidra
til stabilitet og sikkerhet, og for
å hindre at Afghanistan på ny

blir et oppmarsjområde for
internasjonal terror. Målet
med det militære engasjemen-
tet i Afghanistan er å ivareta
sikkerheten inntil afghanerne
selv kan ivareta dette ansvaret. 
Ved å bidra til sikkerhet i
Afghanistan, øker vi også vår
egen sikkerhet. 
De norske styrkene gjør en vel-
dig viktig jobb med å trene,
rådgi og mentorere afghanske
militære styrker. Det meste av
treningen foregår ute, under
operasjoner. Så har vi styrker
som følger og støtter afghan-
ske militære styrker og politi i
operasjoner, såkalt «partne-
ring». 
Dette er både krevende og risi-
kofylt, fordi det innebærer at
de norske soldatene går i strid,
side om side med afghanerne.
Samtidig mener jeg dette er
den eneste farbare veien å gå,
hvis innsatsen skal føre fram
til noe som er bærekraftig på
sikt. De norske soldatene har
stor respekt og tillit hos sine
afghanske partnere. Og de per-
sonlige relasjonene som byg-
ges opp mellom nordmenn og
afghanere er et viktig grunnlag
for de gode resultatene vi nå
ser.
For til tross for en vanskelig
sikkerhetssituasjon, så ser vi
framgang militært. Afghanske
styrker tar et stadig større
ansvar både i nord og i sør, og
har overtatt sikkerhetsansva-
ret i Kabul. Vi har også kom-
met et langt skritt videre på
veien mot at afghanerne kan
overta sikkerhetsansvaret i det
norske ansvarsområdet i
Faryab. Her har det blitt bygd
opp en afghansk styrke på nær-
mere 1 000 mann. Da vi kom

inn i Faryab i 2005 var det
minimal afghansk militær til-
stedeværelse i dette området. 
Det militære og sivile engasje-
mentet i Afghanistan henger
uløselig sammen. Det har vist
seg å være svært vanskelig å
drive langsiktig utviklingsar-
beid i områder der sikkerheten
er dårlig. For å kunne bygge
skoler, produsere mat og eta-
blere demokratiske institusjo-
ner i Afghanistan, er det avgjø-
rende at afghanerne selv kan
ivareta sikkerheten, stabilite-
ten og tryggheten for sin egen
befolkning. Uten tilstrekkelig
sikkerhet blir det ikke god
utvikling. 
Vi skal likevel ikke underslå at
sikkerhetssituasjonen er alvor-
lig og at den er forverret de
siste 6 – 12 månedene. Det er
flere årsaker til det.
Hovedårsakene er at Taliban
har kommet inn utenifra, samt
at økt militær aktivitet av ISAF
og afghanske styrker fører til
økt motstand fra lokale mak-
taktører. Men samtidig har
ISAFs nye strategi, med fokus
på en tryggere hverdag for
befolkningen, hatt en positiv
virkning lokalt. I mange regio-
ner har livet normalisert seg
for befolkningen. Men strategi-
en innebærer flere trefninger
for vårt personell. 
Det er blant annet fordi ISAF og
afghanske styrker nå går inn i
områder hvor Taliban og andre
grupper tidligere har operert
mer eller mindre uforstyrret
med skattlegning, undertryk-
king og trakassering. Mye tyder
på at disse gruppene kommer
til å sette inn harde støt for å
spolere parlamentsvalget i sep-
tember. 



Selv om innsatsen fra ISAF og
afghanske militære styrker
øker fremover, vil ikke det nød-
vendigvis innebære at situasjo-
nen blir bedre de kommende
månedene. Å bygge sikkerhet
tar tid og afghanske militære
styrker og politi må bli styrket
tallsmessig og i kvalitet før de
kan løse oppgavene på egen-
hånd.  Den jobben må vi fullfø-
re. 
NATO har hele tiden lagt opp
til at sikkerhetsansvaret skal
overføres til afghanske myn-
digheter så snart forholdene
ligger til rette for det. På Kabul-
konferansen i juli ble det ved-
tatt et nytt rammeverk for den
videre prosessen. Der står
afghansk ledelse og eierskap til
prosessen sentralt. NATO hol-
der nå på å lage et konsept for
hvordan denne såkalte «transi-
tion»- prosessen kan gjennom-
føres i praksis. 
Den går ut på at ISAFs militære
innsats skal dreies gradvis over
fra en «partnering»-rolle, der
allierte og afghanske styrker
opererer side om side, til en
mer støttende rolle. Samtidig
skal afghanske militære styr-
ker ta et mer selvstandig
ansvar for operasjonene. ISAF
skal fokusere mer på trening,
utdanning og veiledning, og i
mindre grad delta i operasjo-
ner. 
Denne justeringen av ISAFs
militære innsats vil måtte fore-
gå i takt med afghanernes evne
til selv å ta mer ansvar. Men vi
må aktivt bidra til å sette dem i
førersetet. Utformingen og
konkretiseringen av transiti-
on-prosessen blir viktig fram
mot NATO-toppmøtet i høst. 
Resultatet kommer til å påvir-

ke innretningen på det norske
styrkebidraget. 
Når de afghanske styrkene ope-
rerer mer selvstendig, og vi i
tillegg har sikret kompetanse-
bygging for framtida – ja, da er
tiden kommet til å tenke på en
gradvis avvikling av det mili-
tære oppdraget. Det sivile
bidraget derimot, må vi fort-
sette med. Afghanistan kom-
mer til å være avhengig av
internasjonal bistand i mange
år framover. 

OMSTILLING
AV FORSVARET 
En forutsetning for at vi kan
gjøre en så god jobb i uten-
landsoperasjoner som vi nå
gjør, er at vi har et Forsvar som
er i stand til det. Vi har fått et
moderne, spisset forsvar som
er i stand til å levere interna-
sjonalt. Det er viktig. 
Samtidig er det avgjørende at
det norske forsvaret i nord har
nødvendig kapasitet til å ivare-
ta nasjonale oppgaver i fred på
en god måte og kan bidra effek-
tivt til krisehåndtering. Et
robust norsk forsvar i nord er
samtidig en forutsetning for at
NATO skal kunne ivareta kol-
lektiv sikkerhet og forsvar i vår
region. Dette er avgjørende for
at vi skal kunne videreføre
nordområdene som et trygt og
stabilt område, også sett fra
Moskva. I løpet av en tiårs-peri-
ode har vi omstilt Forsvaret fra
å være et invasjonsforsvar
basert på mobilisering, tilpas-
set den kalde krigens behov, til
å bli et moderne og effektivt
innsatsforsvar som kan brukes
både ute og hjemme.
Prosessen har vært krevende
og smertefull, men også vellyk-

ket og ikke minst - nødvendig.
Som jeg nevnte innledningsvis
er dagens trusselbilde i langt
større grad knyttet til mulighe-
ten for ulike typer kriser eller
et overraskende angrep, også
mot Norge. Vi kan på ingen
måte utelukke at det i fremti-
den kan bli rettet press mot oss
som kan bli understøttet av
«nålestikk-operasjoner» for å
ramme oss økonomisk, for
eksempel mot oljeinstallasjo-
ner – for å sette makt bak poli-
tiske krav. 
Det er derfor helt sentralt at vi
har en evne til å håndtere sik-
kerhetspolitiske episoder, ter-
roranslag og ulike typer krise-
situasjoner. Det er avgjørende
at vi har en god nasjonal kapa-
sitet slik at vi ikke havner i en
situasjon der «krisen ble for
stor for oss, men for liten for
NATO». Det er da også derfor vi
aktivt engasjerer oss i den
videre utviklingen av alliansen
slik at vi skal unngå å kunne
havne i en slik uakseptabel
situasjon i fremtiden. 
Sammenlignet med det gamle
Forsvaret er dagens organisa-
sjon vesentlig mindre målt i
antall hoder. Men enhetenes
kvalitet, stridsevne og tilgjeng-
elighet er løftet til et langt høy-
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ere nivå. Det er dessuten grunn
til å merke seg at Forsvaret ikke
krymper, slik noen synes å tro.
Siden 2005 har Forsvaret fak-
tisk blitt større. 
Organisasjonen er også inne i
en fornyelse når det gjelder
utstyr og investeringer, som vi
må tilbake til den tidlige kalde
krigen for å finne maken til. Vi
er i ferd med å sluttføre innfa-
singen av en av verdens mest
moderne mariner, vi har fått
nye transportfly og nye mariti-
me helikoptre er rett rundt
hjørnet. Vi har tatt beslutning-
en om å anskaffe nye kampfly
og er godt i gang med å plan-
legge innfasingen. 
Hæren får et helt nytt artilleri-
system, Archer, vi planlegger
med å oppdatere vårt pansrede
materiell. Soldatene våre får
nytt utstyr, blant annet nye
håndvåpen og kommunika-
sjonsutstyr. Dette betyr mye
for soldatenes sikkerhet og
stridsevne. Heimevernet har
gjenomgått en dyptgripende
kvalitetsreform og er knapt til
å kjenne igjen i forhold til et
tiår tilbake. To nye fartøy til
Sjøheimevernet i 2010 vil være
et ytterligere steg mot et mer
fleksibelt og moderne heime-
vern. 
Til tross for at vi har bygget
opp et moderne innsatsforsvar
som i langt større grad er i
stand til å stille styrker til uten-
landsoppdrag, så er det er
begrensninger i forhold til
hvor, hvor mye og hvor lenge
vi kan engasjere oss. 
Det samme gjelder for våre
allierte og nærmeste samar-
beidspartnere. De er i dag
tungt belastet militært etter
langvarige operasjoner i Irak

og Afghanistan, og har begren-
set kapasitet til å engasjere seg
militært flere steder samtidig.
Den globale finanskrisen er en
medvirkende årsak til at en
rekke land har blitt nødt til å
kutte betydelig i sine forsvars-
utgifter. Mange land og våre
samarbeidspartnere sliter, og
dette legger begrensninger på
kapasiteten til å stille med
militære styrker og materiell
til internasjonale operasjoner. 
Flere vestlige land har proble-
mer med å gjennomføre sine
planlagte investeringer og
oppdrag, noe som kan redu-
sere NATOs evne til innsats.
Omorganiseringen i NATO er
delvis drevet av dette. 

KAMPFLY
Et prosjekt med store ringvirk-
ninger nettopp når det gjelder
innovasjon, verdiskapning og
nye industrisatsinger, er
Norges kjøp av nye kampfly.
Målet er at prosjektets bidrag
til den nasjonale verdiskap-
ningen over tid skal bli i
samme størrelsesorden som
selve anskaffelseskostnaden
for flyene. 
Arbeidet med industriplanen
for å nå dette målet er godt i
gang. Flere norske bedrifter har
fått sentrale leveranser til pro-
duksjon av selve flyet og flymo-
toren. Hittil er det inngått
kontrakter på 330 millioner
USD. Norge har fått på plass
gode relasjoner med flyprodu-
sentene som vi vil videreutvi-
kles på områder som ikke er
knyttet direkte til F-35.
Vi arbeider også aktivt for å
selge inn norskutviklet tekno-
logi til flyet. Det pågår samtaler
både med amerikanske og

andre lands myndigheter å
selge inn JSM missilet og APEX
ammunisjon. Her trenger vi
bistand fra utestasjonene i de
aktuelle landene for å sikre
støtte. 
Produksjonstakten for F-35
trappes nå gradvis opp, og full
produksjon forventes etter
2016. Derfor er det nå viktig å
få posisjonert norske bedrifter,
slik at de kan være med og kon-
kurrere om de større og mer
langsiktige kontraktene. 

AVSLUTNING
Vi har gjennomført en dyptgå-
ende omstilling av det norske
forsvaret, og har fått et moder-
ne, spisset forsvar som er i
stand til å møte dagens og
framtidas sikkerhetspolitiske
utfordringer. 
Forsvaret er i stand til å levere
viktige bidrag i krevende uten-
landsoperasjoner. Og det er i
stand til å ivareta de viktige
oppgavene i våre nærområder,
i fredstid. Det handler blant
annet om overvåking, suvere-
nitetshevdelse, myndighetsut-
øvelse knyttet til ressursfor-
valtning i havområder under
norsk jurisdiksjon, og episode-
og krisehåndtering. 
Vi spiller også en rolle i utvik-
lingen av europeisk og global
sikkerhetspolitikk. Våre bidrag
i utformingen av NATOs nye
konsept er et eksempel på det.
Vårt engasjement innen FN og
sammen med våre europeiske
allierte og nordiske samarbeid-
spartnere har samme formål.
Vi gjør en innsats for global
fred og sikkerhet – det er tross
alt vårt fremste forsvarsverk.
Og bak det står et solid forsvar
med evne til innsats. 



- Dette er særdeles gledelige
resultat, og samtidig gode kor-
rektiver å ta med seg inn i frem-
tiden. 
Det er tattoogeneral Christer
Johannesen som blar i publi-
kumsundersøkelsen etter årets
militære tattoo. Den pensjoner-
te obersten har brukt ferien til å
besøke tattoo’er i utlandet, som
forarbeid til tattooen som kom-
mer i 2012. Nå har han fersk sta-
tistikk som sengelektyre.
Analyse og kommunikasjons-
firmaet Perduco har intervjuet
et representativt utvalg av
nordmenn om deres forhold til
Norsk Militær Tattoo.
- Jeg syns jo det er spesielt hyg-

gelig å lese at så mange gir oss
gode tilbakemeldinger. At mili-
tærmusikk, sammensatt til et
show av en slik kaliber, fortsatt
blir mottatt med åpne armer, er
en smule paradoksalt. Vi er jo
en fredsnasjon, så militær mar-
sjering og selvtilfredshet, har
ikke en like naturlig plass i
Norge – som militærparader
har i andre nasjoner, sier
Johannesen. 

MER MILITÆR
MUSIKK OG DRILL
Under årets tattoo ble så mange
som 1597 publikummere inter-

vjuet om hva de ville ha mer og
mindre av ved neste tattoo.
Resultatet var overraskende. 
- Jeg avslører vel kanskje ikke så
mye om jeg sier at vi har forsøkt
å legge opp til stor variasjon i
showet, og kanskje tonet de tra-
disjonelle militære marsjene
noe ned, til fordel for under-
holdningsmusikk og showinns-
lag – som man kan finne på en
hvilken som helst festival. Sånn
sett ble vi ganske overrasket
over at så mange ønsket seg
mer av militær korpsmusikk og
presisjonsdrill.

NATURLIG DEL
AV FORSVARET
Det flere timer lange showet
som har vært gjennomført

siden 1994 og feirer i 2012 10-
års jubileum. Militær musikk
har aner tilbake til 1600-tallet. I
sin tid var musikerne «sam-
bandssoldater» med signal-
trompetere og trommer, men
er nå underholdningsartister
og nasjonssymbol – og brobyg-
gere mellom sivilt og militært
samfunn. 
- Noen vil kanskje hevde at det
er et symbol på overflod å hus-
holde korps og musikere, men
militærmusikk er en viktig del
av norsk militær tradisjon, og
har sin naturlige plass hos nor-
ske soldater i Afghanistan, så
vel som på militær tattoo i Oslo
Spektrum, sier Johannesen. 
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Nordmenn 
elsker tattoo
De vil ha press i buksen, dusk i hatten, våpen i luften,
marsjerende soldater, og 1000 artister på scenen –
for nordmenn elsker militær tattoo, i følge en fersk
publikumsundersøkelse.

Oberst Christer Johannesen er pri-
mus motor for militær tattoo.
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HØRINGSUTTALELSE FRA FPF:

Endring i reglene 
for skatt legging av 
pensjonsinntekter
INNLEDNING

Finansdepartementet la den 3. mars ut et
høringsnotat hvor de foreslår en rekke endring-
er i reglene om pensjonsbeskatning. Nye regler
vil tre i kraft med virkning fra 1. januar 2011.
Høringsfristen er 3. mai 2010.
Seniorsaken, Landslaget for offentlige pensjo-
nister (LOP) og Forsvarets pensjonistforbund
(FPF) er ikke adressert som høringsinnstanser.
Vi velger likevel, som landsomfattende pensjo-
nistorganisasjoner, å gi til kjenne et omforent
syn, i en for våre medlemmer meget
viktig sak.

BAKGRUNN - PENSJONSREFORMEN

Et mer fleksibelt pensjonssystem skal gjøre det
mulig å velge og ta ut pensjon fra folketrygden
allerede når man fyller 62 år, 75 år, eller på et
annet tidspunkt i nevnte aldersspenn. En av
hovedmålsettingene i nytt pensjonssystem er
at det skal lønne seg å stå i arbeid, og at det leg-
ges til rette for fleksibelt uttak av pensjon. Ved
uttak av pensjon fra 62 år vil det være mulig å
arbeide ved siden av, uten avkorting i alders-
pensjonen, men det er sterke begrensninger i
regelverket for inntekt ved siden av tjeneste-
pensjon. Uttak av fleksibel
tidligpensjon vil imidlertid medføre en årlig
lavere pensjon på grunn av levealderjustering.
En fleksibel overgang mellom arbeid og pensjon
vil gi en bedre økonomisk situasjon for den

enkelte, enn om hele pensjon ble tatt ut ved 62
år.
Dagens arbeidsmiljølov har hatt og har fortsatt
en «aldersgrense» på 70 år. Reglene er utformet
slik at arbeidstakere som har passert 70 år, ikke
har noe tradisjonelt stillingsvern.
Arbeidsgivere kan ensidig avslutte arbeidsfor-
holdet fordi arbeidstakeren fyller 70 år. Denne
regelen i arbeidsmiljøloven er i strid med at
pensjonssystemet nå skal legge til rette for at
arbeidstakere skal kunne få økonomiske forde-
ler ved å jobbe fram til 75 år. Et annet poeng når
fleksibiliteten skal vurderes, er dagens særal-
dersgrenser hvor det for mange i offentlig sek-
tor er et absolutt å fratre på en gitt alder, for
eksempel ved 60 år. Her er det ingen rom for
videre arbeid i samme etat eller stilling.
I tillegg reduseres opparbeidede rettigheter
gjennom levealdersjustering ved uttak for års-
kull født i 1943 og senere, og deretter en fast
underregulering av årlige uttak for alle pensjo-
ner i forhold til lønnsutviklingen for resten av
pensjonstiden (lønnsutvikling fratrukket 0,75
prosent).

BETRAKTNINGER 
VEDRØRENDE ELDREOMSORGEN

Det er et uttalt mål innen eldreomsorgen at de
eldre skal ha mulighet til å bli i sine hjem lengst
mulig. Samtidig må de kunne stole på at de kan
få nødvendig hjelp, også i akutte situasjoner, og
at hjelpen er der når de trenger den. I den poli-



MEDLEMSKONTAKT NR. 3 - 2010 • 2 9

tiske diskusjonen, om eldres levekår, har mye av
oppmerksomheten i den senere tid vært rettet
mot utbygging av det kommunale tilbudet. Det
har i mindre grad vært fokus på hvordan de
eldre, og da særlig de enslige, skal kunne opp-
rettholde en akseptabel livskvalitet i egen bolig.
Vi vil hevde at det er en sterk sammenheng
mellom livskvalitet, leve- og bostandard og
kjøpekraft.
Hjemmebaserte tjenester etter lov om sosiale
tjenester, omfatter praktisk bistand og opplæ-
ring og er en fellesbetegnelse for hjemmehjelp,
vikartjeneste og annen hjelpevirksomhet for
blant annet eldre som trenger slik hjelp.
Hjemmehjelp kan omfatte hjelp til personlig
stell, eldreomsorg og tilsyn. Andre tjenester kan
være matombringing, vaktmcstertjeneste,
alarmtjeneste, samt hjelp med tilrettelegging
og tilpasning av hjelpemidler i hjemmet. Det er
i dag ulike regler om brukerbetaling, trygdefi-
nansiering av helsetjenester, muligheter for
bostøtteordninger med mer i og utenfor insti-
tusjon. Trekk i utviklingen synes å være konsen-
trasjon av den offentlige
innsatsen om de mest hjelpetrengende, og sam-
tidig å pålegge flertallet økte egenandeler, samt
stille strengere krav til egenomsorg og egenbe-
taling. Det vil etter vår vurdering være galt i
denne sammenheng å redusere pensjonsinn-
tekten uten å ta hensyn til hvilket innhold de
hjemmebaserte tjenester skal inneholde. Det
synes å være en klar trend at, på grunn av kutt i
de kommunale budsjetter, vil innholdet i de
hjemmebaserte tjenester ikke tilfredsstille den
enkeltes behov, slik at kjøp av private hjemme-
tjenester vil være nødvendig i fremtiden.
Loven tar ikke hensyn til det økende behov for
bistand som enslige eldre har for hjelp til prak-
tiske gjøremål knyttet til egen bolig med
omkringliggende eiendom. Det må derfor
påregnes at tilrettelegging av pleie og omsorg i
egen bolig, også vil medføre betydelige private
utgifter knyttet til eiendommen. Prisøkning på
livsnødvendige kommunale tjenester som
reduseres, og økende omfang av private varer
og tjenester, skal i framtiden også betales av den
samme pensjonsinntekten. Denne utviklingen
vil innebære en betydelig økning i de utgifter
som oppstår ved at den hjemmebaserte omsorg

må legges til hjemmet (boligen), og som vil
være nødvendige for å opprettholde en aksep-
tabel livskvalitet ved tilrettelagt opphold i egen
bolig. Det må påregnes at terskelen for institu-
sjonsbasert omsorg vil øke og som følge av
dette, lenger botid i eget hjem.

SKATTESKJERPELSER FOR PENSJONISTER
Når departementer ser uheldige konsekvenser
med dagens skatteregler i forhold til hovedmå-
lene i ny pensjonsordning, må regelverket
gjennomgås og uheldige konsekvenser ryddes
av veien. Finansieringen av slike endringer må
bæres av alle skatteytere, ikke bare av pensjo-
nistene. En rimelig styrking av levekårene til de
med liten eller ingen pensjonsopptjening, er
etter vårt syn en viktig nasjonal oppgave, og
ikke en særskilt oppgave for pensjonistene.
Den foreslåtte skattemessige omfordelingen
flater ut pensjonssystemene. Dette er i strid
blant annet med en av Pensjonskommisjonens
hovedkonklusjoner. Vi henviser til pkt. 1.2.1 i
St.meld. nr. 12 (2004-2005) der en modernisert
folketrygd med en tydelig sammenheng
mellom inntekt og pensjon, forutsettes å stimu-
lere til fortsatt arbeid. Omfordelingen vil med-
føre en svekkelse av insitamenter til å opparbei-
de pensjon gjennom arbeid.
Finansdepartementets forslag til endrerede
skatteregler for pensjonsinntekter innebærer
en høyere skatt for alle som har pensjonsinn-
tekter over 300 000 kr, og lavere skatt for alle
som mottar mindre enn 300 000 kr. Dette skjer
ved at man vil fjerne særfradraget for alder og
øke trygdeavgiften for pensjon. En av tre pen-
sjonister må forberede seg på økt skatt fra nytt-
år, dersom departementet får gjennomslag for
sine forslag til endringer i dagens skatteregler.
Vi mener at det både privat- og samfunnsøko-
nomisk er viktig at flest mulig motiveres til å
kombinere pensjon med lønnet arbeid, men har
liten tro på at de foreslåtte skatteendringen i
så måte bidrar nevneverdig og fremholder føl-
gende:
• Dagens pensjonister har ingen åpen vei tilba-
ke til arbeidslivet, og derfor små muligheter for
å oppveie skatteskjerping med lønnsinntekt
• AFP-pensjonister i offentlig sektor har fortsatt
begrensede muligheter for å øke inntekten med
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arbeidslønn, når toleransebeløpet fortsatt er på
15.000 kroner Det må presiseres at lønnsvekst
ikke gjenspeiler reallønnsvekst og at det derfor
knytter seg stor usikkerhet til virkningen av ny
regulering av de løpende pensjoner i forhold til
prisvekst.

MINSTEFRADRAGET 
FOR PENSJONSINNTEKT

Departementet foreslår at det settes samme
øvre grense for minstefradrag i pensjonsinn-
tekt som i lønnsinntekt - i dag 72.800 kr, men de
forskjellige prosentsatsene opprettholdes.
Pensjonisten vil ut fra dagens situasjon oppnå
maksimalt fradrag ved en pensjonsinntekt på
280.000 kr, lønnstakeren ved en lønnsinntekt
på 202.222 kr. Her må en merke seg at en enslig
pensjonist gis et fullt skattefradrag på 28.000
kr for pensjon opptil 156.500 kr og redusert fra-
drag opp til en pensjonsinntekt på 321.200 kr.
Det er stor motstand blant pensjonister mot
den diskrimineringen som dette innebærer.
Utgifter knyttet til livssituasjon ved økt alder,
må betraktes på lik linje med utgifter for de
yrkesaktive og som inngår i minstefradraget.

SÆRFRADRAG FOR ALDER

Departementet foreslår også at særfradraget
skal opphøre fra og med likningsåret 2011.
Konsekvensen for en enslig pensjonist som ikke
har skattebegrensning, kan bli en skatteøkning
på 19.368 x 0,28 = kr 5.423.- Samme skatteøk-
ning får et pensjonistektepar i samme inntekts-
situasjon. Beregningen av minstefradrag gjør
hele fradragsordningen unødig komplisert.

TRYGDEAVGIFT PÅ PENSJONSINNTEKT

Departementet antyder at trygdeavgift på pen-
sjonsinntekten må økes fra dagens 3 % til 4,7 %.
Endelig beregning skal komme i forslaget til
statsbudsjett 2011. Hvor mye trygdeavgiften må

økes vil avgjøres når endelig forslag til satser og
grenser fremmes for Stortinget. Gitt skattere-
gler for 2010, anslås det at trygdeavgiften må
økes til 4,7 % for at forslaget skal finansieres
fullt ut over tid. For en relativt vanlig pensjon,
eksempelvis på ca 350.000 kr, representerer
departementets forslag en skatteøkning på ca.
6.000 kr. Økningen følger pensjonens størrelse.
Vi understreker igjen det uakseptable i at en for-
bedring av realverdi for de med de laveste pen-
sjonsinntekter skal finansieres av de med
gjennomsnitt- og høyere pensjonsinntekter.

KONKLUSJON

De fleste som i dag er pensjonister, har små
muligheter for å hente inn ny arbeidsinntekt
for å kompensere for økt skatt. I forarbeidene til
pensjonsreformen ble det lagt vekt på at pen-
sjon skal knyttes tett til opptjeningsgrunnlaget
(pensjonsgivende inntekt). De med liten eller
ingen opptjening skal av fellesskapet sikres en
akseptabel levemåte gjennom garantipensjo-
nen. Det må ikke bli slik at dette fellesskapet
bare skal utgjøres av pensjonistene. Forslaget til
nye skatteregler for pensjonsinntekt er ett skritt
på veien til et «flatt» pensjonssystem uten for-
ankring i pensjonsreformens grunnleggende
forutsetninger.
I tillegg til utflating og økt skattlegging, skal
pensioner under utbetaling fra og med 2011
underreguleres med et fratrekk på 0,75 % etter
at årlig lønnsvekt er tillagt.
Vi er uenig i departementets innretning i for-
slag til endringer i skattlegging av pensjonsinn-
tekt, og registrerer det som et av flere utspill
som har som hensikt å redusere verdien av opp-
arbeidede pensjoner til en stor gruppe pensjo-
nister.
Det er uakseptabelt at opparbeidede pensjons-
rettigheter blir brukt som en salderingspost i
regjeringens utjevningspolitikk.



MEDLEMSKONTAKT NR. 3 - 2010 • 3 1

– Vi har støtte både i LO og
YS, sier leder i Norsk Pen-
sjonistforbund, Borge Rør-
vik, til NTB. Han har hatt
møte med finansminister
Sigbjørn Johnsen, men ble
skuffet over den avvisende
holdningen han møtte. 
Pensjonistene mener regjering-
en fører folk bak lyset ved å
beskrive nyordningen som en
fordel for folk med lav pensjon. 

– At de nye skattereglene gjelder
fremtidige pensjonister basert
på pensjonsreformen er greit
nok, men de blir også gjort gjel-
dende for dagens pensjonister
som ikke har mulighet for å til-
passe seg de nye reglene. Og det
er ikke greit, sier Rørvik. 
– Norsk Pensjonistforbund kan
ikke akseptere at pensjonsinn-
tekt beskattes sterkere enn
lønnsinntekt, sier Rørvik.
– Det er prinsipielt galt å la

dagens pensjonister betale for
fremtidens pensjonsreformer,
sier Rørvik. 
Den rødgrønne regjeringen har
heller ikke tidligere stått spesielt
sterkt hos pensjonistgruppene
og for en regjering med fallende
oppslutning på meningsmåling-
ene er det neppe noen vinnersak
å få landets pensjonister på nak-
ken på et tidspunkt da de rød-
grønne jobber med sitt stram-
meste budsjett hittil.  

Medlemsorganisasjonene
i Seniorenes Fellesorgani-
sasjon (SF) har mottatt et
stort antall henvendelser
fra medlemmer som er
bekymret over regjering-
ens politikk.

Redusert pensjon og økt skatte-
trykk er en ikke bærekraftig
kombinasjon, særlig i en situa-
sjon der man i tillegg innskren-
ker det offentlige omsorgstilbu-
det og begrenser tilgjengelighe-
ten gjennom høyere egenande-
ler.
I første rekke reagerer man på
regjeringens angrep på oppar-
beidete rettigheter. Seniorene er
som gruppe avhengig av at de
lange linjer i skatte- og velferds-
politikken ligger fast. Som pen-
sjonister har de små muligheter
til å bedre sine inntekter

gjennom ny yrkesdeltagelse.
Dernest reagerer man på at
regjeringens representanter
synes å ville bruke forventning-
en om økte utgifter til omsorg
for eldre, som et påskudd for
kommende skatteøkninger for
alle.
Regjeringen står med sine for-
slag i fare for å innføre flere nye
negative prinsipper innenfor
skatteretten:
For det første vil finansiering av
skattelettelser for de med lavest
pensjon, finansiert av skatteøk-
ning for de med høyest pensjon,
innebære et brudd med hevd-
vunnen praksis. Nye velferdsgo-
der må bæres av alle skatteytere,
ikke bare en utvalgt gruppe.
For det andre vil forslaget om en
ny skatt øremerket de eldre,
resultere i en uønsket stigmati-
sering av de eldste og omsorg-
strengende. I tillegg ville et prin-

sipp om at alle offentlige formål
skulle ha en egen skatt, ikke bare
føre til unødige komplikasjoner,
men undergrave en hver rasjo-
nalitet og enhver tillit til stats-
forvaltningen.
Seniorenes Fellesorganisasjon
(SF) vil be regjering gjøre sitt
ytterste for å modernisere lan-
det og effektivisere statsforvalt-
ningen, istedenfor å håpe at den
kan opprettholde status quo
gjennom å skrive ut nye skatter.
Seniorsaken, Landslaget for
offentlige pensjonister (LOP) og
Forsvarets pensjonistforbund
(FPF), har inngått en avtale om
opprettelsen av en ny paraplyor-
ganisasjon kalt Seniorenes
Fellesorganisasjon (SF).
Organisasjonen skal være et
talerør for samfunnets eldre.
Andre organisasjoner og for-
bund inviteres til å slutte seg til
fellesorganisasjonen.

Pensjoniststorm venter Regjeringen

Seniorene raser over redusert
pensjon og økt skattetrykk!



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: ..................................................................................

Når Pensjonert: ..................................... Siste tjenestested: ............................................................................................................

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 Pensjonistforbund, Bygn. 22, Akershus festning, 0015 Oslo
(innmeldingsblankett finnes også på FPF´s hjemmeside www.fpforb.no)

nBLI MEDLEM I FORSVARETS PENSJONISTFORBUND
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